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Sammanfattning  

  
  Titel: Incitament för att bygga arenor när kalkyler bedöms olika 

– En studie om två arenor 
Författare Carl-Henrik Bergroth & Marcus Ström 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande  

Centrum för Bank och Finans 
Examensarbete nummer Nr. 167  
Handledare Henry Gonza Muyingo 
Nyckelord Incitament, arenainvestering 
  
Under det senaste decenniet har det byggts många nya arenor i Sverige. Anledningen till att 
det byggs många arenor varierar från fall till fall, men en anledning är ofta att stärka städers 
näringsliv med hjälp av nya arenor. Rapporter visar dock att majoriteten av alla arenor runt 
om i landet går ekonomiskt dåligt. Med andra ord är det väldigt sällan en arenainvestering 
åstadkommer ett positivt ekonomiskt resultat.  

Denna kandidatuppsats behandlar två av dessa nybyggda arenor, Friends Arena och Tele2 
Arena. Friends Arena är en del av en ny stadsdel vid namn Arenastaden, beläget i Solna 
kommun och ägs av Svenska Fotbollsförbundet, Jernhusen, Solna kommun, Fabege och 
Peab. Tele2 Arena ägs av det kommunalägda dotterbolaget SGA Fastigheter och ligger vid 
Globenområdet i södra Stockholm.  

Syftet med kandidatuppsatsen är att fokusera på de drivande faktorerna bakom dessa 
arenainvesteringar samt att granska hur konkurrenssituationen förhåller sig mellan de bägge 
arenorna. För att uppnå syftet med studien har tre intervjuer ägt rum.  

Resultatet av studien visar att lönsamheten för en specifik arena sällan har en stor inverkan 
kring beslut om arenainvesteringar, detta eftersom de ekonomiska målsättningarna för 
respektive arena var att uppnå ett nollresultat på sikt. Det fanns även med i beräkningarna att 
arenorna sannolikt kunde frambringa ett negativt ekonomiskt resultat. De främsta faktorerna 
som påverkar vid arenainvesteringar är istället prestigen att uppföra en ny modern arena inom 
kommunens gränser samt att stärka näringslivet i samhället omkring arenan och tillgodose 
behovet av arenor ur ett kulturellt och idrottsligt perspektiv.  

Slutsatsen av studien är att arenainvesteringar sker utan större hänsyn till arenors framtida 
ekonomiska lönsamhet. Med andra ord skiljer sig en arenainvestering mycket från en 
traditionell investering i en fastighet, där målet med investeringen är att den på sikt ska 
generera vinst. I och med att den ekonomiska målsättningen för både Friends Arena och 
Tele2 Arena är att de på sikt ska kunna bära sina kostnader, d.v.s. göra ett nollresultat, är det 
tydligt att andra faktorer spelar större roll än ekonomiska delen vid beslut om 
arenainvesteringar.  
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Abstract  

  
  Title: Incentives to build arenas when calculations is estimated 

differently   
– A study of two arenas 

Authors Carl-Henrik Bergroth & Marcus Ström 
Department Department of Real Estate and Construction Management   

Centre for Banking and Finance 
Thesis number Nr. 167 
Supervisor Henry Gonza Muyingo 
Keywords Incentive, arena investment 
  
During the last decade there has been built many new arenas in Sweden. The reasons why 
many arenas have been built diversify from case to case, but one reason is that new arenas 
will strengthen the industrial life in the city. However, reports show that the majority of the 
arenas in this country are economically poor. In other words, it is not very often an arena 
investment produces a positive economically result. 

This bachelor thesis discusses two of these recently built arenas, Friends Arena and Tele2 
Arena. Friends Arena is part of a new district named Arenastaden that is located in Solna 
municipality and is owned by the Swedish Football Association, Jernhusen, Solna 
municipality, Fabege and Peab. The municipality-owned subsidiary SGA Real Estate owns 
Tele2 Arena and it is located at the Globe area in southern Stockholm. 

The intention of this bachelor thesis is to study the incentives behind these arena investments 
and to study the competition between these two arenas. In order to fulfil the intention with 
the study, three interviews were held.  

The result of the study shows that the profitability of a specific arena rarely has a major 
impact on decisions about investing in arenas. This is because the financial goals of each 
arena were to achieve a zero result, however, there was included in the calculations that the 
arena could generate a negative economically result. The main factors that affect the 
investment in arenas are the prestige to build a new modern arena within the county 
boundaries and to strengthen the economy of the community around the arena and meet the 
need from a cultural and sporting perspective.  

The conclusion of the study is that arena investments are done without much respect for the 
economic future of arenas. In other words, an arena investment differ much from a 
traditional investment in a property, where the goal of the investment is that it will generate 
profits in the long run. Since the economically goal of Friends Arena and Tele2 Arena are 
that the investment will eventually pay their own costs, i.e. make zero profit, it is clear that 
other factors play a bigger role than the economic part in deciding whether to invest in arenas 
or not. 
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1. INLEDNING  

I detta inledande kapitel får läsaren en introduktion av studien. Bakgrund, syfte, problematisering och 
avgränsning tas upp innan inledningskapitlet avslutas med en disposition för att läsaren ska få en överblick 
av studien.  

1.1 Bakgrund  

Den första april år 2006 fattade Svenska Fotbollsförbundet beslutet att bygga en ny 
nationalarena som skulle ersätta den dåvarande, Råsundastadion (Nystedt 2009). Det byggs 
nya arenor och befintliga arenor byggs om p.g.a. ett antal anledningar, t.ex. ekonomiska, 
sociopolitiska eller miljömässiga anledningar. Den här kandidatuppsatsen fokuserar på att 
undersöka två nybyggda arenor i Stockholmsområdet. Arenorna är Friends Arena, Solna, som 
har varit öppen för event sedan mitten av november 2012 och Tele2 Arena, Stockholm, som 
öppnas för event i slutet av juli 2013. Båda arenorna är s.k. femte generationens arenor, vilket 
är den modernaste typen av arenor idag. Syftet med femte generationens arenor är att arenan 
naturligtvis ska stå som värd för event men den ska även bidra med utvecklingen av samhället 
kring arenan. Med det menas att mycket nybebyggelse kommer att ske i omgivningen till 
arenan (Stålbyggnadsinstitutet, 2011). Direkt i anslutning till Friends Arena kommer det att 
byggas hotell, bostäder, kontor och Mall of Scandinavia (ett köpcentrum), d.v.s. ett nytt 
samhälle, kallat Arenastaden byggs upp från grunden (Solna kommun, 2012). Runt Tele2 
Arena finns det redan mycket bebyggelse i anslutning till arenan, det s.k. Globenområdet, 
bestående av köpcentrum, kontor och andra evenemangsarenor. Trots detta byggs det mycket 
nytt direkt i anslutning till Tele2 Arena, t.ex. ”Tolv Stockholm” som är ett 12 000 kvm stort 
nöjesområde med bl.a. restauranger, bowling och nattklubbar, som kommer att vara beläget 
”under” Tele2 Arena. Med andra ord uppfyller Tele2 Arena alla kraven för att bli klassad som 
en femte generationens arena (Tele2 Arena, 2012). 

Friends Arena och Tele2 Arena var inte de enda arenorna som byggdes i Sverige under den 
senare delen av 2000-talet. Mellan åren 2000-2010 inföll den s.k. arenaboomen i Sverige, 
vilket innebar att överallt i landet byggdes det nya arenor alternativt byggdes de äldre 
arenorna om. Totalt byggdes det och renoverades det 32 stycken arenor med en kapacitet på 
minst 3 000 åskådare under denna tioårsperiod (Söderling, 2010). Efter år 2010 fortsattes det 
att investeras pengar inom arenabranschen runt om i landet. År 2011 stod en nya arena färdig 
i Kalmar och det skedde väsentliga renoveringar på flertalet andra arenor runt om i landet. 
Förra året, 2012, invigdes en ny arena i Växjö och i november samma år invigdes Friends 
Arena. Till sommaren i år kommer en ny arena stå klar i Linköping och Tele2 Arena ska 
öppnas för event (Svensk fotboll, 2009). Även nästa år kommer det att spenderas stora 
summor pengar på arenor då det redan nu är klart att arenan Olympia i Helsingborg ska 
byggas om, för en kostnad om 290 miljoner kronor (Helsingborg kommun, 2013). Statistik 
visar dock att det kan vara en kostsam process att bygga en ny arena eller renovera en 
befintlig arena då den nya ”bättre” arenan inte alltid genererar mer publik och således högre 
intäkter (Söderling, 2010). Trots detta fortsätter det att investeras stora summor pengar på 
arenor i Sverige. Frågan är nu hur alla dessa arenor ska kunna överleva ekonomiskt. Kan det 
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verkligen vara ekonomiskt lönsamt att bygga så många arenor som det har gjorts under de 
senaste åren?  

Det har redan skrivits och debatterats mycket i media angående både Friends Arenas och 
Tele2 Arenas lönsamhet och finansiering. En del menar att arenorna inte behövs (Billger, 
2011) medan andra anser att Friends Arena och Tele2 Arena var klart välbehövliga nybyggen 
(Ekegren, 2012). I flertalet artiklar påpekas det att de två arenabyggena inte kommer att bli 
lönsamma investeringar då det kommer att behövs minst två stycken event per vecka för att 
få arenaverksamheten att gå runt (Fröjd, 2012). Friends Arena har i dagsläget varit öppen för 
event i 24 veckor och har under den tiden varit värd för drygt 20 event, vilket innebär färre 
än ett event per vecka (Friends Arena, 2013). Arenaexperten Dan Persson dömer ut 
kalkylerna för arenorna och menar att det skulle behövas sju-åtta miljoner fler stockholmare 
för att arenabyggena ska bli lönsamma (SVT, 2011). Även andra människor inom 
arenabranschen menar att det finns en risk att arenorna kan komma att konkurrera ut 
varandra (Cederskog, 2012).  

Med denna information upplevs det som om det finns en del intressanta funderingar kring 
Friends Arena och Tele2 Arena. Kan det vara riskfyllt att två så pass stora och dyra arenor 
byggs i stort sett samtidigt och att de enbart ligger drygt en mil ifrån varandra. Eftersom båda 
arenorna är av samma typ av arena, generation fem, kommer de att konkurrera om samma 
slags event och kunder, vilket skulle kunna missgynna de båda arenabyggena. I och med att 
mycket redan har skrivits om Friends Arena och Tele2 Arena var tanken med studien att 
försöka sammanställa en del av det som har skrivits om de drivande faktorerna bakom 
arenabyggena och lönsamheten, och jämföra det med verkligheten. Utifrån all information 
och olika ståndpunkter som finns om arenorna skulle möjliga anledningar till att både Friends 
Arena och Tele2 Arena byggdes kunna vara:  

– Brist på godkända fotbollsarenor i Stockholm och Solna.  

– ”Prestige” för respektive kommun att ha en ny multiarena inom kommunens gränser.   

– Utveckla nya samhällen kring respektive arena.   

– Få anordna ett stort idrottsligt mästerskap, exempelvis Olympiska spelen eller 
mästerskap i fotboll.   

1.2 Syf t e  

Syftet med denna kandidatuppsats är att diskutera och söka efter möjliga förklaringar till 
varför Friends Arena och Tele2 Arena byggdes trots att kalkylerna för respektive arena 
bedömdes olika, d.v.s. vissa personer dömde ut kalkylerna. Avsikten med studien är 
följaktligen att undersöka vilka som var de drivande faktorerna till att Friends Arena och 
Tele2 Arena byggdes.     
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1.3 Problematiser ing 

Målet med denna kandidatuppsats är att diskutera en rad olika frågeställningar angående 
arenorna Friends Arena och Tele2 Arena. Dessa frågeställningar är: 

– Trots att somliga dömde ut kalkylerna för arenorna byggdes de ändå – vilka var de 
drivande faktorerna till arenabyggena?  

– Vilka är de ekonomiska målsättningarna med arenorna?  

– Finns det någon risk att arenorna kommer att konkurrera ut varandra? 

1.4 Avgränsning 

Att både Friends Arena och Tele2 Arena ligger i Stockholmsområdet gjorde det intressant för 
oss eftersom arenorna ligger inom vårt närområde, vilket underlättar vid exempelvis 
intervjuer. Dessa två arenabyggen är även de största i Sverige just nu vilket kan vara en fördel 
då det skrivs och debatteras mycket om dessa två projekt i media. Med andra ord kan det 
underlätta att hitta information om arenabyggena jämfört med om vi hade valt mindre 
arenabyggen. Då hade det troligtvis varit svårare att få fram information samt att 
sammanställa all fakta om exempelvis arenornas lönsamhet. Nackdelen med att välja dessa två 
arenor är att de slutsatser som vi kommer fram till eventuellt inte speglar hela landet utan 
enbart Stockholmsregionen.  

1.5 Dispos i t ion 

Det första kapitlet handlar om bakgrunden till val av ämne, problematisering och 
frågeställningar. Därefter klargörs syftet med kandidatuppsatsen innan avgränsningarna för 
studien avslutar kapitlet. Kapitel två handlar om metoder och tillvägagångsätt, d.v.s. hur vi 
har gått tillväga för att kunna genomföra ett så bra kandidatarbete som möjligt och få svar på 
våra frågeställningar. I det efterföljande kapitlet, tredje, behandlas faktorer som påverkar 
beslut om arenor. I detta kapitel tas det bl.a. upp investeringsteorier, förvaltning och ägande 
av fastigheter och arenor. Kapitel fyra handlar om sakuppgifter till kandidatuppsatsens 
huvudobjekt Friends Arena och Tele2 Arena, här behandlas bl.a. byggnadskostnader, 
ägandestruktur och framtiden för de båda arenorna. Därefter i kapitel fem, följer empirin i 
form av tre intervjuer. Kandidatuppsatsen fortsätter därefter med en analys i kapitel sex innan 
studien avslutas i kapitel sju. Möjliga förklaringar till varför arenorna byggdes, våra egna 
slutsatser, åsikter, trovärdigheten med studien och förslag på fortsatta studier inom ämnet är 
det som behandlas i kapitel sju.  
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2. METOD  

Inom detta kapitel behandlas tillvägagångssättet för studien. Det redogörs hur insamlingen av data har skett, 
vilka typer av metoder som finns och vilken typ av metod som har användes för att genomföra studien.  

2 .1 Insamling av data 

Insamling av data görs alltid i två huvudgrupper, dessa är primärdata och sekundärdata. 
Primärdata syftar till att helt ny data inom ämnet samlas in, exempelvis i form av intervjuer 
eller frågeformulär med öppna svar och diskussioner. Sekundärdata fokuserar i sin tur på data 
som redan finns, det kan vara i form av facklitteratur, databaser och offentlig statistik etc. 
Vidare analyseras dessa data sedan antingen via en kvalitativ analys alternativt en kvantitativ 
analys. Den kvalitativa analysen innebär att primärdata utreds och analyseras. En kvalitativ 
undersökning är en tolkande samhällsvetenskaplig forskning som är vanligt förekommande 
inom t.ex. marknadsanalyser. Den kvalitativa forskningen är induktiv, vilket betyder att det 
sker en mera ingående analys av enskilda fallstudier. Ofta kan slutsatserna inte användas 
direkt som jämförelse med andra liknande fall utan istället kan antagandenas generalitet som 
uppkommer användas mera allmänt och användas till viss begränsning vid jämförelser 
(Bryman, 2011).  

Den kvantitativa analysen innebär i sin tur att sekundärdata analyseras. Denna metod har 
länge varit det dominerande tillvägagångssättet i samhällsvetenskaplig forskning, men sedan 
mitten av 1970-talet har den minskat i popularitet för att i stället tas över av den kvalitativa 
forskningen. Arbetssättet har sin grund i att utövaren konsekvent samlar in empiriska data 
och sedan sammanfattar dessa och till sist analyserar resultaten med hjälp av olika teorier 
(Bryman, 2011).   

2.2 Val av metoder  

Det fanns två olika alternativa metoder för att genomföra denna kandidatuppsats. Dessa 
alternativ var det kvantitativa och det kvalitativa arbetssättet. Om kandidatuppsatsen 
genomförts med hjälp av det kvantitativa arbetssättet hade det inneburit att fokus vid 
insamling av fakta, exempelvis enkäter, hade legat på kvantiteten/mängden. Det betyder att 
antalet som svarade, exempelvis alternativ ”A” på en fråga, är det intressanta för studien. 
Analysen av en kvantitativ genomförd studie baseras sig på hur de tillfrågade personerna 
svarade. I denna kandidatuppsats användes istället det kvalitativa arbetssättet. Det innebär att 
svaren på frågorna som de tillfrågade personerna ger är det som analyseras. Analysen av en 
kvalitativ genomförd studie baserar sig på varför de tillfrågade personerna svarade som de 
gjorde, d.v.s. svaren blir djupare och utförligare än i en kvantitativ studie. Anledningen till att 
denna kandidatuppsats valde att använda det kvalitativa arbetssättet var för att nå en så 
omfattande klarläggning av frågeställningen och syftet som möjligt.  

De primära data som användes var främst intervjuer med personer som hade anknytning till 
respektive arena. Detta för att få intressanta och genomtänkta infallsvinklar från personer 
som kan representera de båda arenorna på ett professionellt sätt. Intervjuerna gjordes även 
för att få kunskap om vilka underliggande faktorer det är som påverkar mest vid arenabyggen. 
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Med andra ord, vad är det som är viktigt för kommuner och andra arenainvesterare, är det 
enbart den ekonomiska delen som är betydelsefull vid arenabyggen eller handlar det mer om 
prestige att bygga en ny arena inom kommunens gränser. Andra saker som togs upp med 
intervjuobjekten var hur arenabyggena i respektive kommun kommer att påverka samhället i 
stort och vad konsekvenserna för lönsamheten blev och blir av att arenorna blev betydligt 
dyrare än vad som hade sagts från början. Eftersom intervjuobjekten har en koppling till 
respektive arena fanns en risk att informationen som gavs inte var helt korrekt, då 
intervjuobjekten kan vinkla det de säger i intervjuerna. För att få andra infallsvinklar i 
förhållande till arenabyggena intervjuades även en neutral person. Detta kan vara att föredra, 
eftersom det då lättare går att jämföra och analysera vad de olika personerna menar. Allt för 
att få en så bra bild som möjligt av verkligheten. Samtidigt är det svårt för en opartisk person 
att veta lika mycket om arenorna som de andra intervjuobjekten, därför hades det i åtanke när 
resultaten från intervjuerna analyserades (Nordberg, 2013).  

De sekundära data som användes var information som hämtats från en rad olika källor. Från 
internet och KTH:s databaser hämtades exempelvis kandidatuppsatser och nyhetsartiklar som 
handlar om de båda arenabyggena och om dess lönsamhet (Lind, 2013). Från litteratur 
insamlades fakta om investeringar, finansieringar och lönsamhet på ett mera generellt plan. 
Det användes även litteratur om arenainvesteringar. Dessa böcker är dock skrivna i 
Nordamerika, därav speglar innehållet inte den svenska marknaden till 100 procent vilket 
därför fanns i åtanke när arbetet med dessa böcker gjordes. Något annat som hades i åtanke 
var att kritiskt granska de internetbaserade och tryckta källorna som användes för att slutföra 
kandidatuppsatsen. Detta eftersom det alltid finns en risk för att de kan ha varit opartiskt 
skrivna. Det kan vara en nackdel att förlita sig för mycket på den kvalitativa metoden. Detta 
eftersom dessa data har sin grund i intervjuer och det blir då extra viktigt att intervjufrågorna 
är väl formulerade samt att inte yttre faktorer så som vem som intervjuas, tid och plats inte 
påverkar för mycket. Detta fanns självklart i åtanke när resultaten från intervjuerna 
analyserades (Bryman, 2011). 

2.3 Rel iabi l i t e t  och val id i t e t  
Begreppet reliabilitet handlar om tillförlitligheten med studien. Med det menas att resultatet 
av studien skall bli detsamma om studien upprepades flera gånger och oberoende av vem 
som utför studien (Byrman, 2011). Då empirin i studien baserar sig på intervjuer kan denna 
del av studien vara någorlunda svår att återskapa. Allt annat material i studien finns tillgängligt 
för allmänheten vilket borde leda till att upprepade försök av studien skulle ge en 
förhållandevis hög reliabilitet.  

Validitet betyder hur väl studiens slutsatser motsvarar verkligheten, d.v.s. hur sanningsenlig 
studien är (Bryman, 2011). Det finns en risk att misstolkningar kan ha skett i intervjuerna 
vilket då påverkar studiens validitet negativt. För att minimera risken för misstolkningar i 
empirin har intervjufrågorna formulerats så tydligt som möjligt. Därefter har svaren från 
intervjufrågorna kritiskt granskats för att öka studiens validitet. Övrigt material till studien 
har, precis som empiridelen kritiskt granskats.  
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3. FAKTORER SOM PÅVERKAR BESLUT OM ARENOR 

Detta kapitel skall ge läsaren en förståelse om vad som påverkar beslut om arenor. Det som tas upp här är 
bl.a. teorier om investeringar, förvaltning och ägande av fastigheter och arenor.   

3 .1 Inves ter ings teor i  

En investering betyder att en aktör gör någon form av uppoffring för att vid ett senare tillfälle 
få in inkomster av något slag. En typisk investering är när aktörer gör en utbetalning år ett för 
att nästkommande år inkassera ett ekonomiskt överskott. Vid en fastighetsinvestering kan 
överskottet vara skillnaden mellan hyresintäkter och drift- och underhållskostnader. 
Överskottet antas sjunka något med tiden då exempelvis det kan tillkomma ökade 
underhållskostnader och lägre hyresintäkter (Lind, 2011). Nedan följer några typiska 
investeringsteorier. 

Time Value of Money – Denna teori grundar sig i att när en investerare skall beräkna om en 
investering är lönsam eller inte måste denne ta hänsyn till att pengar idag är värt mer än 
pengar i framtiden. Med andra ord är det bättre att erhålla exempelvis 100 000 kronor idag än 
samma belopp i framtiden, eftersom pengarnas köpkraft försämras med tiden. Om pengarna 
hade erhållits idag kunde de ha investerats och då ha ökat i värde, exempelvis genom om 
pengarna hade satts in på ett bankkonto med ränta (Berk & DeMarzo, 2011). 

Den matematiska formeln för denna teori kan uttryckas som följer: 

    

 

 

Bild 1 - Nuvärdesformel 

Variablernas betydelse:   
 

– PV = Present value, nuvärde  
– FV = Future value, framtida värde 
– i = Ränta 
– n = Antal år 

Net Present Value & Net Present Value Rule – Ett av de idag vanligaste sätten som används 
för att undersöka om en investering är ekonomiskt försvarbar eller inte är att se till dess 
nuvärde, present value. Nuvärdet beräknas genom att skillnaden av inkomster och utgifter 
under året räknas tillbaka till dagens penningvärde med hjälp utav diskonteringsräntan. Vidare 
beräknas net present value på så sätt att från summan av alla års nuvärden subtraheras den 
ursprungliga investeringskostnaden. Värdet som uppstår uttrycks i dagens penningvärde och 
vid ett positivt värde är investeringen förtjänstfull. The net present value rule är en vanligt 
förekommande regel som kan utnyttjas för att kontrollera om en investering skall utföras eller 
inte. Den hänvisar till att investerare skall ta den investering som visar sig ha högst net 
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present value, men även att investerare allmänt ska acceptera investeringar med ett net 
present value högre än noll. Naturligtvis ska investeringar med ett net present value under 
noll avstås (Berk, et. al., 2011).  

Den matematiska formeln för denna teori kan uttryckas som följer: 

 

 

 

Bild 2 – Net Present Value-formel 

Variablernas betydelse:   
 

– NPV = Net Present value 

– Ct = Cashflow, kassaflöde år t  

– C0 = Ursprungsinvestering  
– i = Ränta 
– n = Antal år 

The internal rate of return rule – Diskonteringsräntan benämns med andra ord som the 
internal rate of return. När the internal rate of return rule används innebär det att 
diskonteringsräntan jämförs med det individuella avkastningskravet för investeringen. Regeln 
säger att en investering bör genomföras då diskonteringsräntan är större än avkastningskravet 
och alltså inte fullföljas vid motsatsen. Det viktiga när denna metod används är att ha 
kunskap om att investeringskostnaderna frambringas före avkastningarna för att vara säker på 
att få ett ungefärligt resultat. Något annat som bör finnas i åtanke är att inkludera risken som 
investeringen medför i ditt avkastningskrav i form av ett riskpålägg (Berk, et. al., 2011). 

The Payback Rule – Denna metod används framförallt vid mindre investeringar där det inte 
finns tillräckligt med resurser och tid för att göra en uträkning av net present value. Metoden 
innebär att investeraren utgår från ett viss tidsintervall, T, och sedan jämför detta tidsintervall 
med tiden, t, det tar för investeringen att bli lönsam. Reglerna för metoden säger att en 
investering bör göras då tiden det tar för investeringen att bli lönsam, t, är mindre än den 
förutbestämda tiden, T, och tvärtom inte bör genomföras då t är större än T. Det negativa 
med att använda sig av denna metod är att ett flertal investeringsmöjligheter slopas då 
investerare inte anser sig ha tid att vänta längre än sin förutbestämda tidsperiod (Berk, et. al., 
2011).  

Sammanfattningsvis kan sägas angående The Payback Rule att: 

1. Acceptera en investering om t < T 
2. Ej acceptera en investering om t > T 

  



 

 14 

Stakeholder Theory – Denna teori kan framställas genom två enkla frågor: 

1. Vad är företagets syfte? 
2. Vilket ansvar innehar ledningen i förhållande till sina intressenter? 

Genom att cheferna besvarar vad som är företagets syfte får de anledning till att på ett 
uttryckligt sätt visa hur de bidrar med värde till företaget och dess delägare. När de bemöter 
den andra frågan kan de visa sina delägare på vilket sätt de vill driva sitt företag och sina 
relationer med företagets intressenter. Enligt denna teori bör inte bara de som har ekonomisk 
vinning, så som aktieägare, i företaget inkluderas. Utan även dem med implicita intentioner i 
företaget som exempelvis kunder och anställda bör inkluderas. Det väsentliga i stakeholder 
teorin är att ekonomisk förtjänst uppnås när en grupp människor samlas utan motsträvan för 
att förändra alla berördas situationer till det bättre (Edward Freeman, et. al., 2010). 

Nedan följer två begrepp som är relevanta i dessa sammanhang och som är viktiga att hantera 
för en utökad fortsatt förståelse. 

Risk – Möjligheten att framtida och gjorda investeringar kan påverkas både positivt och 
negativt över tiden p.g.a. en rad olika faktorer som inte alltid är lätta att förutspå när och om 
de kommer att ske (Clayton, Eichholtz, Geltner & Miller, 2007). 

Opportunity cost – Detta begrepp har sin grund i att det egentliga värdet av någonting kan 
tolkas som det värdet som avstås i något annat. Som exempel kan tas ett företag vars lokal de 
inte vet om de skall hyra ut eller sälja. Opportunity cost i detta fall är kostnaden för att välja 
bort ett alternativ framför ett annat. Om företaget väljer att sälja går denne miste om 
potentiella hyresintäkter genom en uthyrning och väljer företaget istället att hyra ut lokalen 
går de miste om summan som köparen är villig att betala. Det är alltså viktigt att analysera alla 
möjliga alternativ innan en investering görs (Lundin, 2012).  

3.2 Inves ter ing och f inansier ing i  arenor 

Det finns en ekonomisk grundprincip gällande arenor i USA. Studier gjorda på arenorna där 
landets NHL-klubbar (ishockey), NFL-klubbar (amerikansk fotboll), NBA-klubbar (basket) 
och MBL-klubbar (baseboll) spelar, visar att de arenorna som är offentligt finansierade inte är 
lönsamma investeringar. Trots det byggs det nya arenor runt om i landet för ”skattebetalarnas 
pengar”. Ofta är anledningen till att det investeras offentliga pengar i arenor i USA att ägaren 
till klubblaget hotar med att flytta laget till en annan stad om deras hemmaarena inte får 
ekonomiskt stöd. Eftersom många städer stoltserar med sina lag utåt, väljer då staden att 
investera i arenorna trots att det troligtvis inte kommer att bli lönsamt (Bennett, 2012). 
Eftersom studien är gjord i USA är det inte säkert att den kan appliceras på arenamarkanden i 
Sverige, men det finns många likheter gällande vilka faktorer som ligger bakom 
arenainvesteringar. Även i Sverige är kommunerna i stort sätt alltid med som huvudman vid 
finansieringen av arenor. Detta eftersom det är väldigt sällan en klubb klarar av att bygga en 
arena för egna pengar, utan det krävs att kommunen minst går med som delägare för att 
projekten ska bli av (Alpenberg & Lundberg, 2006). En faktor till att kommunerna i både 
Sverige och USA väljer att investera i nya arenor handlar både om att tillgodose ett idrottsligt 
och kulturellt behov samt att stärka stadens näringsliv. Med att stärka näringslivet menas att 
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arenabyggen driver samhällsutvecklingen framåt, exempelvis genom bättre infrastruktur och 
stimulans till ekonomisk tillväxt. Just den ekonomiska tillväxten, s.k. mervärdet, betyder 
mycket för samhället där arenor byggs. Mervärdet kan vara i form av fler arbetstillfällen vid 
arenan, ökad konsumtion på restauranger och hotell runt om arenan (Stockholm Globe 
Arenas, 2010). Denna anledning, mervärdet vid arenabyggen, används ofta som ett svar till de 
personer som anser att arenor ska byggas av privata pengar och inte offentliga pengar. 
Finansieringen av en arena påverkas helt och hållet av vilka det är som väljer att investera i 
den arenan, d.v.s. i de flesta fall är det kommunen som finansierar arenan. Friends Arena är 
delvis finansierad av kommunen men även finansierad av andra privata bolag, vilket gör att 
den är ett resultat av en s.k. OPS (offentlig-privat samverkan). Tele2 Arena är i sin tur en helt 
offentligt finansierad arena (Lundin, 2012).  

Vidare är en annan faktor till att kommuner väljer att investera i en arena att de vill bygga upp 
en ny stadsdel inom kommunens gränser. Detta innebär att i anslutning till arenan byggs det 
nya bostäder, kontor och butiker, allt för att gynna tillväxten så mycket som möjligt, vilket 
betyder att en helt ny stadsdel byggs upp från grunden med arenan som centrum. (Farmer, 
Mulrooney & Ammon, 1996).     

En annan anledning till att investera i en arena kan vara att en nation vill ansöka om att få stå 
värd för stora event som exempelvis Olympiska spelen (Lundin, 2012).  

Den möjligtvis viktigaste orsaken till att det investeras i arenor är att publiken och 
spelare/artister ska vara säkra inne på arenorna. Det ska vara säkert att gå på event och det 
ska inte finnas någon risk att bli skadad. Säkerhetsaspekten har blivit mycket viktigare idag 
jämfört med förr i tiden, då besökarna satt och stod tätare än vad de gör idag (mer 
plats/besökare idag jämfört med förr). Anledningen till de höjda säkerhetskraven är att det 
har skett olyckor inne på arenor där folk har mist livet och därför satsas det mycket pengar på 
säkerheten för besökarna när det byggs nya arenor (Farmer, et. al., 1996). 

Vidare är det helhetsupplevelsen som betygssätts vid event, vilket innebär att allt från 
infrastruktur (till och från arenan) och service utanför och inne på arenorna vägs in i 
besökarens arenaupplevelse. Därför är det viktigt att ständigt investera och utveckla arenorna, 
om publiken inte skulle känna sig inte trygg och nöjd försvinner de, och utan publik mister 
ägarna av arenorna alla intäkter (Farmer, et. al., 1996).     

Premium consumer är ett nytt begrepp inom arenabranschen. Begreppet betyder ungefär att 
kunderna (besökarna) vill ha högre standard än vanligt. Undersökningar visar att begreppet är 
en ny tydlig trend som finns inom flera olika branscher, exempelvis inom golfen. Där framgår 
det tydligt att fler golfspelare hellre lägger pengar på en dyr greenfee istället för två-tre billiga 
greenfee. Även inom flygbranschen märks det att allt fler privatpersoner väljer att flyga i 
första klass istället för ekonomiklass. Med andra ord väljer människan att lägga ut mera 
pengar för att säkerställa komforten och kvaliteten på upplevelsen. Inom arenabranschen 
innebär det att besökaren är beredd att betala extra för att få god service inne på arenan, 
trevligt bemötande, bra sittplatser, ett bra utbud av mat och dryck, rena toaletter utan kö och 
egen ingång utan kö till arenan. Alla dessa faktorers inverkan påminner mycket om de s.k. 
VIP-paketen som företag brukar köpa, men nu rör sig det istället om privatpersoner och inte 
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om företag. Premium consumer-personer är oftast medelklassmänniskan i åldern 35-60 som 
har ett ansenligt jobb med stabil inkomst. Dessa personer har råd att betala extra för att få en 
bättre helhetsupplevelse, då de värderar tid högre än pengar (Persson, 2012).     

Ägarna till arenorna runt om i landet har märkt av denna trend och naturligtvis är det väldigt 
ekonomiskt lönsamt för dem att sälja fler av dessa dyrare biljetter. I genomsnitt går det 
ungefär femton ståplatsbiljetter på en premium consumer biljett. Med anledning av detta 
borde de som investerar i arenor försöka att sälja så många premium consumer biljetter som 
möjligt eftersom det är där mest pengar finns att tjäna. Trots att efterfrågan är hög på dessa 
biljetter är det endast ett fåtal arenor idag som kan erbjuda besökarna denna typ av 
lösning/produkt (Persson, 2012).  

3.3 Förval tn ing och ägande av fas t igheter   

Fastighetsförvaltningen har gått igenom stora utvecklingar de senaste 15 åren. En metod som 
påverkat mycket är det s.k. begreppet ”gröna fastigheter”. Detta begrepp är sammankopplat 
med tanken kring hur förvaltningen påverkar klimatförändringar och energiförbrukningen. 
Den mera traditionella förvaltningen tar inte lika mycket hänsyn till miljön men belyser en rad 
intressanta frågor, så som:  

– Hur blir kunderna nöjda? 

– Hur sker marknadsföring av beståndet? 

– Skall det säljas kringtjänster, s.k. facility management-tjänster? 

– Vad ska fastighetsägaren göra själv och vad kan denne anlita andra för att göra? 

– Hur ska beståndet anpassas till förändrade krav på marknaden? 

Vad gäller ägande av fastigheter brukar det skilja sig mellan olika objekt. I vissa fall är det 
byggherren som även är ägaren och i andra fall är det en eller flera delägare som i sin tur har 
anlitat någon som utför byggarbetet. Det positiva med att äga sin fastighet är att i slutändan är 
det lättare att påverka hur kontrakt och förvaltning ser ut. Även företag som anser sig kunna 
förvalta bättre än andra bolag får ett övertag genom att äga istället för att hyra. De som istället 
väljer att hyra brukar inte anse sig ha tillräckligt kapital för att köpa eller lämpliga kunskaper 
för ägande och förvaltning, men även att de anser att fördelarna i kontrakten underlättar en 
hyrande situation framför en ägande. Dessa fördelar kan vara i form av att ansvaret minskar 
då exempelvis ägaren ofta står för drift- och underhållskostnader och avtalen kan förhandlas 
fram med ett hyrestak och gynnande löptider på kontrakten som hyresgästen kan förlänga vid 
utgång (Lind & Lundström, 2011).   
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3.4 Förval tn ing och ägande av arenor  

De första arenorna byggdes redan för ungefär 2000 år sedan i antikens Grekland. Mycket har 
hänt med arenorna sedan dess och dagens arenabyggen går knappt att jämföra med dåtidens 
arenor. För att förstå skillnaderna och se trender i arenabyggena genom åren brukar arenorna 
delas upp i fem olika generationer. Det gäller dock inte alla arenor, utan arenor som är byggda 
innan det första Olympiska spelet år 1896 klassificeras inte, eftersom de anses vara för gamla 
(Lundin, 2012).  

Första generationens arenor byggdes kring tidigt 1900-tal. Dessa arenor kännetecknades av 
att fokus enbart låg på antalet åskådare som arenorna kunde ta in. Därmed blev arenornas 
standard lidande, vilket innebar att arenorna ofta saknade tak och komforten för sitt- och 
ståplats var ofta dålig. Drivkraften till att dessa arenor byggdes var att idrott blev mer 
populärt att titta på och eftersom tv:n inte fanns kunde inte besökarna se idrott någonstans 
än genom att närvara på arenorna. Stockholms Stadion som byggdes år 1912 är ett exempel 
på en arena som går under benämningen första generationens arena (Lundin, 2012).  

Arenor byggda mellan år 1940-1980 brukar klassas som andra generationens arenor. Den 
främsta drivkraften med dessa arenor var att motivera besökare att se idrott på arenorna 
istället för hemma nu när tv:n hade uppfunnits. För att vinna tillbaka besökare byggdes 
arenorna nu med bekvämare sittplatser och inne på arenan eller i anslutning till arenan 
byggdes det kiosker. Med andra ord höjdes komforten för åskådarna rejält (Spampinato, 
2012). 

Tredje generationens arenor är arenor som är byggda från år 1980 till tidigt 2000-tal. Det som 
kännetecknar dessa arenor är att de har en högre säkerhet än tidigare, bl.a. tas ståplatserna 
bort, därmed får åskådarna endast sitta ner inne på arenorna. Anledningen till att 
säkerhetskraven höjdes var främst den s.k. Hillsborougholyckan där 96 personer dog innan 
FA cupmatchen mellan Liverpool och Nottingham i England (Spampinato, 2012). Orsaken 
till olyckan var främst att fler personer än vad som tilläts trängdes/släpptes in på 
ståplatsläktaren, vilket gjorde att de som stod längst fram mot staketet klämdes ihjäl 
(Hillsborough Stadium var en andra generationens arena). Incidenten blev en ”väckarklocka” 
för hela Europa om att de äldre arenorna måste byggas om för att inte riskera människors liv 
när de går och tittar på idrott (Taylor, 1989).  

Målet med fjärde generationens arenor var att ge åskådarna en bättre helhetsupplevelse än 
tidigare, och på så sätt ta tillbaka åskådarna från hemmen där tekniken med streaming och 
HD-tv hade gjort att många valde bort att titta på idrott live. Därför satsades mycket pengar 
på ljus- och ljudsystem på arenorna för att kunna ge åskådarna något nytt som de tidigare inte 
hade varit med om på arenor. Utöver det fortsatte även utvecklingen av säkerheten. Fjärde 
generationens arenor byggdes mellan åren 2000-2010 (Lundin, 2012).   

Båda Friends Arena och Tele2 Arena är femte generationens arenor. Det är den modernaste 
typen av arenor som finns och innebär att arenorna, förutom att kunna stå som värd för 
event, även kan hjälpa till med samhällsutvecklingen av området kring arenorna. Det betyder 
att i samband med byggandet av femte generationens arenor sker ofta nybebyggelse i 
närheten av arenorna. Detta kan vara i form av bostäder, hotell, kontor och gallerior. I stort 
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sett alla större arenor (såsom Friends Arena och Tele2 Arena) som är byggda efter år 2010 
klassas som femte generationens arenor (Stålbyggnadsinstitutet, 2011).   

Vem eller vilka som äger en arena beror mycket på var i världen arenan ligger. Ägarstrukturen 
för en arena kan se ut på tre olika sätt, dessa är; aktörer (klubbar) som spelar på arenan äger 
den själva, kommunen äger arenan eller en kombination av dessa två förstnämnda. 
Undersöks arenorna runt om i Sverige är nästan alltid kommunen ensam ägare, eller 
åtminstone delägare till arenorna (Backström & Kahn, 2011). Detta kan bero på att det sällan 
är lönsamt för privata aktörer att investera i arenor i Sverige då publiksnittet för event är 
förhållandevis lågt i jämförelse med andra länder i Europa. I t.ex. England och Tyskland, där 
publiksnittet är betydligt högre vid event (läs fotboll) ägs majoriteten av alla arenor av 
klubbarna som spelar sina matcher på arenorna. Självfallet finns det även kommunalt ägda 
arenor i dessa länder, precis som det finns privatägda arenor i Sverige.  

3.5 UEFAs ranking av arenor  

Fotbollsorganisationen UEFA har sedan flera decennier tillbaka i tiden rankat alla 
fotbollsarenorna runtom i Europa. Rankingsystemet byggde på att varje arena fick ett antal 
s.k. stjärnor beroende på hur många åskådare arenan tog in, kvalitén på arenan och hur 
säkerheten såg ut för arenan. Fem stjärnor var det högsta antalet stjärnor som en arena kunde 
tilldelas och UEFA delade ut det till ett trettiotal arenor runt om i Europa. I Sverige har det 
aldrig funnits någon arena som fått fem stjärnor tilldelade, men Ullevi i Göteborg och 
Råsundastadion i Solna har fått fyra stjärnor (UEFA, 2006).  

Svenska Fotbollsförbundet ville att Sverige skulle spela sina hemmamatcher på en femstjärnig 
arena och i början av april 2006 fattade Svenska Fotbollsförbundet beslutet att bygga en ny 
nationalarena som skulle ersätta den dåvarande, Råsundastadion. Den nya nationalarenan, nu 
Friends Arena, skulle uppfylla alla kraven för att Sverige skulle få sin första femstjärniga arena 
(Nystedt, 2009). Även Stockholms Stad fattade beslutet att kommunen skulle bygga en arena 
av hög klass inom dess gränser. Planer för en ny arena av högsta klass togs fram och till slut 
blev det klart att den nya arenan, Tele2 Arena, skulle byggas vid Globenområdet. Men det var 
inte bara i Sverige som det skulle byggas nya arenor av högsta klass utan runt om i Europa 
planerades det eller byggdes det redan femstjärniga arenor. UEFA beslutade, i slutet av år 
2006, att avskaffa rankingen med stjärnor och ersätta det med det nuvarande 
rankingsystemet, vilket innebär att arenorna istället blev indelade i fyra olika kategorier där 
kategori fyra är bästa klassificeringen. Idag finns det över hundra olika arenor runt om i 
Europa som har klassificerats inom kategori fyra, Friends Arena och Tele2 Arena är två utav 
dem (UEFA, 2010).    
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4. FRIENDS ARENA OCH TELE2 ARENA 

I detta kapitel får läsaren sakuppgifter om arenorna Friends Arena och Tele2 Arena. Detta för att läsaren 
ska kunna sätta sig in i studien om arenorna ytterligare.   

4 .1 Friends Arena 

4.1.1 Bes lut  och namn 

Friends Arena är en multiarena belägen i Solna. Arbetet med arenan, i form av det första 
spadtaget, började i maj 2009. Långt tidigare, redan i början av 2000-talet, hade företag och 
Solna kommun dock börjat diskutera om att antingen renovera Råsundastadion alternativt att 
bygga en helt ny arena för att ersätta Råsundastadion. Detta eftersom Råsundastadion var 
sliten och inte längre uppfyllde de internationella kraven på kapacitet och säkerhet. Istället 
ville parterna ha en arena som uppfyllde kraven för att vara en s.k. femte generationens arena. 
Solna kommun började undersöka möjligheterna och efter diskussioner kom de fram till att 
de inte bara skulle bygga en helt ny nationalarena utan även en ny stadsdel. Den nya 
stadsdelen fick namnet Arenastaden och är ett stadsbyggnadsprojekt i Råsta, Solna som 
kommer innefatta många nya bostäder, kontor och även det nya köpcentrumet ”Mall of 
Scandinavia” (Solna kommun, 2012). Till en början skulle namnet på arenan egentligen vara 
Swedbank Arena då Swedbank ursprungligen köpt rättigheterna för namnet till arenan. Men i 
mars 2012 valde de att överlåta namnrätten för arenan till antimobbingorganisationen 
Friends, varvid arenan istället fick namnet Friends Arena (Friends Arena, 2012). 

4.1.2 Event och s tor lek 

Friends Arena invigdes i oktober 2012 och är ett av Europas största sport- och 
händelsecentra (Swedbank, 2012). Multiarenan Friends Arena kan stå som värd för en rad 
olika event, bl.a. har redan bandyfinalen, fotbollsmatcher, melodifestivalen och konserter 
spelats på arenan. Arenan har skjutbart tak och är uppvärmd, det är ca 20 grader C inomhus i 
arenaområdet vid stängt tak. Friends Arena tar in mellan 50 000-65 000 besökare beroende på 
vilket typ av event som sker. Underlaget kan variera i arenan beroende på vilken typ av event 
som ska hållas men naturgräs är det underlag som är standard. Grus, is, plastmatta, snö eller 
trä är de andra olika typerna av underlag som finns att välja mellan (Solna Kommun, 2012).  

4.1.3 Finansier ing och dr i f t   

Parterna som år 2006 bestämde sig för att bygga Friends Arena var Svenska 
Fotbollsförbundet, Jernhusen, Solna kommun, Fabege och Peab. Dessa fem bildade sedan 
bolaget Arenabolaget i Solna KB som kommer att stå som ägare av arenan. De procentuella 
ägandeförhållandena i arenan är som framgår: Svenska Fotbollsförbundet 33,3%, Jernhusen 
22,2%, Fabege 16,7%, Solna kommun 16,7% och Peab 11,1%. De olika ägarnas intressen 
varierar mycket, Svenska Fotbollsförbundet ville främst ha en ny nationalarena medan Solna 
kommun ville utveckla Arenastaden. Jernhusens och de privata aktörerna Peabs och Fabeges 
målsättning med Friends Arena är att arenan ska generera avkastning till företagens 
aktieägare. Dessa fem aktörer bildade även bolaget Swedish Arena Management AB som 
sköter driften av arenan och som även kommer att hyra arenan av Arenabolaget enligt ett 
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hyresavtal som sträcker sig över 50 års tid. Det bolag som tillhandahöll detaljplan, mark och 
infrastruktur heter Råsta Holding AB. Detta bolag startades av Peab, Fabege, Jernhusen och 
Solna kommun men där Jernhusen nu överlåtit sitt ägande till Peab och Fabege (Pwc, 2011). 
Från början var arenan budgeterad till 2,5 miljarder kronor men denna siffra sköt i höjden 
och kostnaden för att bygga Friends Arena blev istället 2,8 miljarder kronor (Solna kommun, 
2012).  

4.1.4 Aktörer  och lönsamhet   

År 2003 började Svenska Fotbollsförbundet aktivt sträva efter att Sveriges dåvarande 
nationalarena, Råsundastadion, i framtiden skulle bli en modern arena. Med tiden insåg 
förbundet att projektet istället skulle bli mera effektivt om en helt ny arena byggdes och flera 
aktörer blev sammankopplade med projektet. Fotbollsklubben AIK skrev ett kontrakt med 
Friends Arena och kommer att ha denna arena som sin hemmaplan. Andra event som sker på 
arenan är en mängd olika konserter där t.ex. Bruce Springsteen och Iron Maiden gästar under 
året 2013. Även event såsom speedway, fotbolls-EM för damer och Sweden international 
horse show är planerade (Solna kommun, 2012).  

Sämre markförhållanden än vad som var beräknat gjorde att kostnaderna för byggandet 
ökade med drygt 370 miljoner kronor. Trots dessa ökade kostnader beräknas arenan nästan 
ha varit lika lönsam som kalkylerat. Solna kommuns tillskott till Arenaprojektet är på cirka 
203 miljoner kronor vilket innefattar byggande och drift av Friends Arena (Solna kommun, 
2012). 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bild 3 – Friends Arena.  
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4.2 Tele2 Arena 

4.2.1 Bes lut  och namn 

Tele2 Arena är en multiarena under konstruktion som är belägen vid Globenområdet i södra 
Stockholm. Genomförandebeslutet att bygga en ny arena i Stockholm togs i slutet av 
december 2009 av Stockholms Stad och det första spadtaget togs i september 2010 
(Stockholms Stad, 2008). Till en början gick arenabygget som planerat men efter några 
månader blev projektet försenat. Entreprenören Peab insåg att arenan inte skulle hinna bli 
klar som planerat till december 2012 och flyttade fram invigningen av arenan till våren 2013. 
Även detta misslyckades, och arenan beräknas nu stå klar i mitten av juli i år och i slutet på 
den månaden ska Tele2 Arena stå som värd för sina första event, då bl.a. det franska 
fotbollslaget Paris Saint-Germain kommer att möta Hammarby i en träningsmatch och 
bandet Gyllene Tider ska uppträdda (Tele2 Arena, 2013). Tidigare kallades arenabygget för 
”Stockholmsarenan” men den åttonde juni 2012 bytte arenan namn till det nuvarande namnet 
Tele2 Arena. Teleoperatören Tele2 hade då köpt rättigheterna till namnet för arenan, ett avtal 
som gäller fram till 2022-06-08 (Stockholms Stad, 2012).  

4.2.2 Event och s tor lek 

Kapaciteten för Tele2 Arena är 30 000 åskådare vid fotbollsmatcher och ca 40 000 åskådare 
vid konserter. Arenan är av högsta klass, femte generationens arena, och den uppfyller alla 
kraven för att få arrangera internationella mästerskap i fotboll, EM eller VM, enligt 
fotbollsorganisationerna UEFA:s och FIFA:s kravlistor. Det är inte bara fotboll och 
konserter som kommer att hållas på arenan, då Tele2 Arena är en multiarena med skjutbart 
tak kan den stå som värd för event hela året om. Underlaget inne på arenan kommer att vara 
konstgräs vilket underlättar för att ha olika sorters event. Vid naturgräs som underlag blir det 
kostsamt eftersom naturgräs ofta tar skada när det är hålls andra event än fotboll som 
utnyttjas av arenan (konstgräs tar i stort sett ingen skada alls). Detta gör det möjligt att ha 
event som hästsport, motorsport, ishockey, bandy, innebandy och banketter/mässor på 
arenan. Byggnaden Tele2 Arena miljöklassas till högsta nivå, guld, enligt systemet 
Miljöklassad byggnad (Stockholms Stad, 2008).     

4.2.3 Finansier ing och dr i f t  

Kostnaden för att bygga Tele2 Arena beräknades i de första rapporterna bli ungefär 1,9 
miljarder kronor (Stockholms Stad, 2008). Idag beräknas arenan ha kostat 2,7 miljarder kr när 
den står färdig i sommar, kostnaden för Tele2 Arena har dock hållit sig till kalkylen sedan 
genomförandebeslutet om arenan togs. Mark, produktionskostnad och nettokostnad för 
garage är det som är inräknat i dessa 2,7 miljarder kronor (Tele2 Arena, 2013). Finansieringen 
av Tele2 Arena kommer huvudsakligen via försäljningen av den mark där arenan 
Söderstadion ligger idag och av hyror från de olika arenorna som ligger i Globenområdet. 
Men även framtida överskott i verksamheten förväntas behövas för att täcka upp 
finansieringen (Tele2 Arena, 2013).  

Tele2 Arena kommer att ägas, liksom övriga arenor i Globenområdet, av fastighetsföretaget 
SGA Fastigheter AB. Företagets främsta uppgift, förutom att äga och förvalta arenorna i 
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Globenområdet, är att ständigt försöka utveckla Globenområdet till att vara ett så attraktivt 
eventområde som möjligt. Ericsson Globe (max 16 000 åskådare), Hovet (max 8 300 
åskådare), Annexet (max 2 300 åskådare) och Söderstadion (max 12 882 åskådare) är de 
arenor som företaget har hand om just nu. Därtill har SGA Fastigheter även hand om Sky 
View, vilket är två glasgondoler med, plats för sexton personer, som går längs utsidan på 
Globe Arena. Med Sky View tas du 130 meter upp över havet och du får en vy över hela 
Stockholm (SGA fastigheter, 2013).  SGA Fastigheter ägs till fullo av aktiebolaget Stockholms 
Stadshus, vilket i sin tur ägs av Stockholms Stad. Stockholms Stadshus uppgift är att agera 
som ett sammanhållande moderbolag åt flertalet av stadens aktiebolag, som exempelvis SGA 
Fastigheter. (Stockholms Stadshus AB, 2013). Driften av Tele2 Arena kommer skötas av 
bolaget Stockholm Globe Arenas. Bolaget ägs av det amerikanska bolaget AEG Facilities 
som är ett av världens största företag inom event (Stockholm Globe Arena, 2013).    

4.2.4 Aktörer  och lönsamhet  

Fotbollsklubbarna Djurgården och Hammarby har båda valt att spela sina hemmamatcher på 
Tele2 Arena. Dessa två klubbar har skrivit långtidskontrakt om att spela på arenan. Det finns 
även andra aktörer, på korttidsavtal, som redan nu är inbokade i framtiden för event på 
arenan. Några exempel på dessa är bandet Gyllene Tider som ska spela på arenan sommaren 
2013 och år 2015 ska världsmästerskapen i Amerikansk fotboll spelas på Tele2 Arena (Tele2 
Arena, 2013).  

Förseningarna med Tele2 Arena har lett till att planerade event har ställts in. Entreprenören 
Peab har tvingats att betala ut ca hundra miljoner kronor i skadestånd till ägarna av Tele2 
Arena som ska täcka förlusterna för de planerade event som blev inställda. Även 
fotbollsklubbarna Djurgården och Hammarby har mottagit skadestånd från Peab då dessa 
klubbar hade avtalat om att spela sina matcher från våren 2013 (Tottmar, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 4 – Tele2 Arena.  
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5. EMPIRI  

I detta kapitel kommer den insamlade empirin att skildras och sammanfattas. En person från Solna 
kommun (delägare av Friends Arena), en person från SGA Fastigheter (ägare av Tele2 Arena) och en 
arenakonsult har intervjuats. Målet med intervjuerna är att få svar på frågor som exempelvis handlade om 
arenornas ekonomiska lönsamhet och varför arenorna byggdes.  

5 .1 Anders  Ekegren 

Anders Ekegren, Folkpartiet, är Stadsbyggnadskommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden med 
ansvar för stadsbyggnad i Solna kommun. Anders Ekegren är även vice ordförande i kommunstyrelsen.  

Drivande aktörer   

Svenska Fotbollsförbundet var de som tog initiativet till att bygga Friends Arena. 
Anledningen till det var att de ville ha en arena som kunde ta emot 50 000 besökare, vilket är 
minimigränsen för en arena ska kunna få rätten till att arrangera vissa typer av internationella 
fotbollsarrangemang. Råsundastadion, gamla nationalarenan, hade en kapacitet på omkring 
32 000 – 33 000 besökare, men till många event blev trycket på biljetter så stort att många 
människor blev utan biljett p.g.a. arenans storlek. Trots att Friends Arena är betydligt större 
än Råsundastadion har trycket på biljetter varit fortsatt stort, de tre fotbollslandskamperna 
som har spelats på arenan har alla lockat uppemot 50 000 besökare.  

I ett tidigt skede fanns det tankar på att bygga om Råsundastadion men detta skulle medföra 
att arenan skulle bli avstängd i två år, samt att några hus i närheten av arenan skulle tvingats 
att rivas. Tillslut beslutade ägarna istället att en helt nya arena skulle byggas. Först var den 
tänkta byggplatsen Skytteholms IP, precis intill Råsundastadion, men parterna insåg snabbt 
att det skulle bli för trångt och att det var onödigt att förstöra de fotbollsplaner som redan 
fanns där. Istället hamnade valet av byggplats på den nuvarande platsen precis öster om 
Råstasjön. Arbetet med Friends Arena utmynnade i att parterna valde att satsa på en helt ny 
stadsdel, Arenastaden vilket tidigare var tänkt att heta Råstablick. Svenska Fotbollsförbundet 
var följaktligen den mest drivande aktören i uppförandet av Friends Arena. Skulle alla 
aktörerna listats i en turordning, där den mest drivande aktören är på plats nummer ett och så 
vidare ner till plats nummer fyra, skulle den se ut så här;  

1) Svenska Fotbollsförbundet  

2) Solna kommun 

3) Byggbolag/Fastighetsbolag (Peab, Jernhusen och Fabege) 

4) AIK (dock har klubben haft olika positioner och ställningstaganden) 

Drivande faktorer   

Undersöks Råsundastadion framkommer det att den var unik då den ägdes av Svenska 
Fotbollsförbundet. I praktiken finns det idag ingen lika stor arena som ägs utav någon 
fotbollsförening eller ett förbund. Det vanliga är att kommunen äger idrottsanläggningarna 
eller att kommunen äger den och fotbollsklubben sköter driften. I fallet med Friends Arena 
har det skett en unik lösning, detta p.g.a. att invånarna i kommunen aldrig har behövt betala 
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några pengar för en fotbollsarena, vilket är det vanliga i andra kommuner. Som exempel kan 
nämnas att när Gefle IFs fotbollsarena Strömvallen ska renoveras blir kommunen ”tvungen” 
att betala 15 miljoner kronor per år, vilket motsvarar en kostnad på en miljon kronor per 
hemmamatch. Varför Solna kommun valde att investera i Friends Arena var för att de ansåg 
att det var viktigt att nationalarenan stannade kvar i Solna men även att AIK fotboll skulle få 
en ny modern arena. I diskussioner förekom det resonemang om att Stockholm Stad försökte 
locka till sig Svenska Fotbollsförbundet till Tele2 Arena men det misslyckades mycket 
beroende av att Stockholms Stad hanterade frågan odugligt. Istället för att föra en diskussion 
med Svenska Fotbollsförbundet på ett tidigt stadium så fick Svenska Fotbollsförbundet 
istället se och läsa i media att Stockholm Stad var intresserade av att Sveriges landskamper 
skulle spelas på Tele2 Arena.  

Det kommunen vill uppnå med Friends Arena och Arenastaden är en helt ny modern 
stadsdel med en spridning av bostäder, kontor, handel och en arena i världsklass. Arenan 
kommer vara en stark bidragande faktor till att Solna förhoppningsvis kommer att bli ett 
centrum i Norden för stora event. Mycket tack vare Friends Arenas höga kapacitet då det inte 
finns flera andra liknande arenor i Norden. Möjligtvis skulle det kunna vara Ullevi i Göteborg 
och Parken i Köpenhamn men Friends Arena är både större och modernare. Två andra saker 
som påverkar arenan positivt är det skjutbara taket, som gör det till en arena som kan 
användas året runt, och att det även är möjligt att ”skärma av” delar av läktaren för att få en 
mer intim känsla under mindre event.  

Ekonomiska målsät tningar 

Målsättningen kommunen har med Friends Arena är att arenan på sikt ska kunna gå plus 
minus noll. Enligt beräkningar som har gjorts har de kommit fram till att det kommer ta cirka 
tre år för arenan att uppnå detta mål genom egna meriter. Andra ekonomiska målsättningar är 
att arenan bidrar med många olika mervärden. Exempel på detta är att markpriserna kring 
arenan ökar, under eventen är det minst 2 500 personer som arbetar på arenan med omnejd 
och många andra nya arbeten skapas i närliggande trakter. Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv kommer Solna bli en av de viktigaste turiststäderna i Sverige och tio i topp på 
listan över besöksnäringsbetydelse för kommuner, åtminstone sett till absoluta intäkter.  

Många av de arenor som byggs i landet kommer aldrig att gå runt ekonomiskt vilket de inte 
heller gör i grundkalkylen. Detta beror dels på att många av arenorna endast är till för fotboll 
och det är för lite publik i svensk fotboll för att arenorna ska kunna gå runt ekonomiskt. Det 
beror även på att konkurrensen är för stor i landet med flertalet arenor nära varandra. Det 
finns helt enkelt inte artister eller tillräckligt stort intresse för olika sporter för att alla arenor 
skall fyllas varje helg.  

Friends Arena kommer ha som mål att försöka erbjuda ca 80 stycken event per år. I denna 
siffra räknas b.la. AIKs hemmamatcher, landskamper, damernas EM-final, konserter, hästar 
och speedway. Dock kommer arenan ha dagliga event i form av guidade turer och 
konferenser men dessa event räknas inte med i grundkalkylen. Något annat som kommer 
bidra ekonomiskt positivt är att Solna kommun tjänar pengar på den kringliggande marken i 
närheten av arenan. Att markpriserna har stigit och kommer att stiga ännu mer gynnar även 
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ägarna Peab och Fabege. Vad gäller kalkylerna är det väldigt sällan de håller sin 
ursprungsbudget då det gäller stora projekt. Ofta tillkommer det kostnader som inte var 
tänkta innan bygget startade eller andra förbättrande åtgärder som upptäcks under byggets 
gång. En faktor som ledde till att Friends Arena blev dyrare att bygga än beräknat var att det i 
avtalet stod att alla priser för bygget var satta i 2007 års konsumentprisindex (KPI). Något 
annat som även påverkade kostnaden för arenan var en felberäkning rörande hur mycket 
byggarna kom att behöva påla i marken, här behövdes det betydligt mer jobb och material än 
beräknat. Avslutningsvis blev arenan också dyrare än beräknat eftersom arenan ändrades 
under byggtiden då det bestämdes att fler VIP-loger skulle byggas än vad som var tänkt från 
början. Detta då det upptäcktes att dessa VIP-loger var betydligt populärare och mer 
inkomstbringande än vad ägarna hade trott.  

Konkurrens   

Ur konkurrenssynvinkel är Ekegren inte alltför orolig för kampen mellan Friends Arena och 
Tele2 Arena. Han anser att Tele2 Arena konkurrerar mer med sig själv, i form av Globen, än 
med Friends Arena. En fördel med Friends Arena jämfört med Tele2 Arena, är att Friends 
Arena har en mycket större flexibilitet då det är enkelt att skala ned arenan och anpassa den 
efter hur många besökare arrangören vill ha på ett visst event. Vidare tror Ekegren att många 
artister kommer att välja bort Tele2 Arena just p.g.a. arenans storlek då den helt enkelt tar in 
för få antal besökare. Tele2 Arena kommer även att få det svårt då arenan har två 
fotbollsklubbar som spelar sina hemmamatcher där, vilket gör det svårt att få rum med 
många andra event samt att dessa två klubbar inte lockar till sig lika mycket publik som AIK 
gör. Planeringen med Friends Arena var före planeringen med Tele2 Arena så det finns inget 
riktigt bra svar på om Friends Arena hade blivit byggd idag om Tele2 Arena redan fanns. 
Avslutningsvis stryker Ekegren dock under att han inte är orolig för att det finns två så pass 
stora arenor i Stockholmsregionen, utan anser att vissa event är mer lämpade för Friends 
Arena medan andra är mer lämpade för Tele2 Arena och Globen.  

Övrigt  

I många år har det varit en diskussion om att en arena inte klarar sig utan ett ”hemmalag”. 
Idag är det snarare så att anledningen till att kommunen vill att AIK ska spela på Friends 
Arena är för att laget är från Solna. Arenan skulle således klara sig utan klubben då det inte är 
de som genererar intäkter till arenaägarna. Anledningen till att AIK har ett ganska fördelaktigt 
avtal beror på att när avtalen skrevs var arenan så pass ny att det fanns osäkerhet kring hur 
mycket bokningar som skulle uppstå. AIK var vid den tidpunkten viktig för arenan, men det 
har förändrats och idag är klubben inte alls är lika viktig längre. Det är till och med så att 
Friends Arena får säga nej till andra event p.g.a. de konkurrerar med samma tid som AIK:s 
fotbollsmatcher, så med andra ord skulle arenan ha klarat sig utan klubben. 

Sammanfat tning 

Svenska Fotbollsförbundet tog initiativ till att bygga Friends Arena men Solna kommun var 
också drivande i frågan. Detta eftersom de tyckte att det var viktigt att behålla nationalarenan 
samt utveckla projektet Arenastaden. Den ekonomiska målsättningen med arenan är att den 
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på sikt ska ge ett nollresultat. Ekegren anser att han inte är så orolig för konkurrensen mellan 
arenorna, då Friends Arena har en större flexibilitet än Tele2 Arena. 

5.2 Mats Grönlund 

Mats Grönlund är VD för det kommunalägda bolaget SGA Fastigheter. Bolaget äger alla arenorna i 
Globenområdet däribland nya Tele2 Arena.     

Drivande aktörer   

Grönlund anser att det var kommunen som var mest drivande (ca 80 % av initiativet) i frågan 
om vem av aktörerna som tog initiativet till att bygga Tele2 Arena. Men även 
fotbollsklubbarna i Stockholm var drivande i frågan, dock inte lika mycket som kommunen. I 
första hand har Hammarby fotboll under en längre tid velat ha en ny arena då Söderstadion är 
mycket nergången och sliten. Klubben fick chansen att undersöka frågan men insåg tidigt att 
det inte skulle gå. Även Djurgården fotboll har undersökt om det fanns en möjlighet att 
bygga en arena på Östermalms IP. För att bygga en egen arena krävs en ekonomisk 
uthållighet som klubbarna inte är i närheten av. Klubbarna skulle troligen inte ens ha råd att 
ta fram ritningar och detaljplaner, då bara denna process är väldigt kostsam. Följaktligen har 
klubbarna inte några som helst möjligheter att bygga en arena av den här klassen. Samtidigt 
ska det tilläggas att klubbarnas medverkan på den nya Tele2 Arena är viktig och att det är en 
förutsättning för framtida intäkter att klubbarna väljer att spela sina hemmamatcher på 
arenan. Svenska Fotbollsförbundet har inte alls varit drivande i frågan om Tele2 Arena. 
Visserligen sker kontinuerlig kontakt mellan SGA Fastigheter och Svenska Fotbollsförbundet 
i samband med arenabesiktningar, då landslaget använder SGA Fastigheters arena 
Söderstadion till träningar men dem har inte alls varit drivande i frågan om en ny arena. Enda 
möjligheten då Svenska Fotbollsförbundet kan ses som någorlunda drivande i frågan är att de 
nästa år tvingar Djurgården att flytta från Stockholms Stadion, p.g.a. att arenan inte håller 
allsvensk klass. I och med detta sätter Djurgården större press på kommunen angående 
arenafrågan. Men summan av allt är att intressent från Svenska Fotbollsförbundet angående 
Tele2 Arena har varit lågt. Varken några byggbolag eller fastighetsbolag tog några initiativ till 
att bygga Tele2 Arena.   

Drivande faktorer    

Det fanns en rad olika drivande faktorer till byggandet av Tele2 Arena. En av dessa faktorer 
var att det inte har funnits någon bra fotbollsarena i Stockholm som även har fungerat att 
använda till andra event än fotbollsmatcher. Den senaste riktigt bra arenan som byggdes i 
Stockholm var Stockholms Stadion som byggdes år 1912. Efter det har även Söderstadion 
byggts men som arena är den inte bra, även om stämningen inne på arenan ofta är bra men 
det beror mer på publiken än själva arenan. Sen har de tre fotbollsklubbarna som spelar på 
elitnivå, Hammarby, Djurgården och Brommapojkarna haft planer på att bygga arenor, dock 
som bara varit brukbara till just fotboll. Eftersom Tele2 Arena är en multiarena kan både 
fotbollsklubbarna spela sina matcher på arenan samtidigt som det även är möjligt att anordna 
större konserter och andra typer av event på arenan.   
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Det som händer nu är att SGA Fastigheter håller på att utveckla hela Globenområdet med 
flera arenor i olika storlekar, allt för att kunna stå som värd för alla möjliga typer av event. 
Tillsammans med kommunen arbetar SGA Fastigheter för staden Stockholms utveckling att 
etablera staden som en storstad i världsklass. Projektet kallas ”Vision 2030” och Tele2 Arena 
krävdes för att nå det målet samt att arenan, med dess storlek, kompletterar dels beståndet av 
arenorna i området mycket väl. Utöver Tele2 Arena byggs även en nöjesdestination, Tolv 
Stockholm, i anslutning till arenan. Tanken med det är att besökarna ska kunna samlas 
utanför arenan innan och efter event för att äta, bowla och annat. För de som istället väljer att 
stanna i city innan eventet blir det ett risktagande att de inte hinner i tid till eventet startar 
men det ska även lyfta helhetsupplevelsen. Med andra ord ska inte bara just själva besöket 
inne på arenan vara bra utan att besökarna ska kunna njuta av upplevelsen som helhet. 
Kalkyler anger att ungefär hälften av besökarna som kommer till evenemangsområden är där 
för själva eventet och den andra hälften är där för att bara ha roligt. Något annat som varit 
drivande i genomförandet av arenan har varit prestigen i att Stockholm skall ha en egen 
modern arena. En så pass stor stad som Stockholm måste kunna erbjuda dessa typer av större 
event för att dels locka till sig människor utifrån och bli en attraktiv stad men även att det helt 
enkelt skall finnas möjlighet att kunna gå på event även om inte alla väljer att göra det. 

Ekonomiska målsät tningar  

De ekonomiska målsättningarna som Stockholm Stad har med Tele2 Arena är att den inte 
skall vara en belastning för skattebetalarna. I dagsläget gör SGA Fastigheter en årlig förlust på 
cirka 70-80 miljoner kronor och målet är att dessa siffror skall vara ungefär lika stora när 
Tele2 Arena är i drift. Det skall alltså inte bli dyrare även fast denna arena är byggd. I det 
bästa scenario är tanken att Tele2 Arena skall gå plus minus noll på lång sikt. En annan 
målsättning med arenan och området är att turistnettot skall öka i form av flera tillresande 
turister som spenderar mer pengar som på så sätt genererar flera arbetstillfällen och som i sin 
tur leder till ökade skatteintäkter för kommunen. Dagens turistnetto kan beräknas till ungefär 
1,5 miljarder kronor men med Tele2 Arena beräknas det att öka med ungefär 500 miljoner 
kronor vilket skulle leda till ungefär två miljarder till stadens besöksnäring vilket i sin tur ger 
skatteintäkter. Förutom imagen i byggandet finns det följaktligen en ekonomisk fördel som 
inte tillfaller bolaget utan istället hamnar hos Stockholm Stad.  

Hittills har Tele2 Arena hållit sig till kommunens ekonomiska målsättningar. Arenan har hållit 
kostnaden sedan genomförandebeslutet om arenan togs, den har följaktligen inte blivit dyrare 
att bygga än vad som förväntades. Dock blev arenan dyrare än vad som först planerades i 
första budgeten, men som sagt efter genomförandebeslutet har budgeten hållits. Kopplingen 
mellan arenans ekonomi och ägarnas ekonomi är tydligare vid Tele2 Arena än vid Friends 
Arena. När Tele2 Arena byggs så säljer SGA Fastigheter mark och får på så sätt in ungefär 
halva kostnaden för arenan medan vid Friends Arena är det flera av delägarna som utvecklar 
sina markinnehav och därmed tjänar ihop till sina delar i byggandet. 

Konkurrens  

Enligt Grönlund råder det inte någon större konkurrens mellan Tele2 Arena och Friends 
Arena. Svenska fotbollslandslaget och AIK spelar på Friends Arena och Hammarby och 
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Djurgården (Brommapojkarna när de spelar derbyn) spelar sina matcher på Tele2 Arena. Det 
skulle inte fungera om alla lagen spelade sina matcher på bara den ena arenan, således råder 
ingen större konkurrens mellan arenorna när gäller fotbollsevent. Sen finns det ett antal andra 
event som kan vara på båda arenorna men bara kommer vara på en av arenorna. Men 
konkurrensen mellan dessa event upplevs inte som alltför stor då det väldigt sällan är dessa 
större event som kan sälja uppemot 60 000 biljetter. Arenorna kan därför ses som ett 
komplement till varandra. Dock så ska det tilläggas att det inte alltid är lätt att lyckas sälja 60 
000 biljetter (Friends Arena) utan till en stor mängd event räcker det med att ta in 40 000 
åskådare (Tele2 Arena) istället. Väljer en arrangör att lägga flera konserter efter varandra på 
rad kan det vara ett problem för Friends Arena, då trösklarna blir väldigt stora när det gäller 
att sälja biljetter. För Friends blir det uppemot 60 000 biljetter per varje dag, vilket innebär att 
exempelvis tre spelningar på tre dagar ger en biljettmängd på 180 000 biljetter som 
arrangören ska försöka sälja. Eftersom många arrangörer är rädda för att sälja få antal biljetter 
kan det därför vara ett klokt val att välja Tele2 Arena eller Ericson Globe för att vara säker på 
att sälja slut alla biljetterna. Det kan tilläggas att Friends Arena har gjort flera bra event hittills, 
men Tele2 Arena har flera event inplanerade så sammanfattningsvis är Grönlund inte alls 
orolig för konkurrens med Friends Arena. Utan det är snarare tvärtom, det är en möjlighet 
och bra för Stockholmsregionen att finns två arenor av högsta klass i staden.  

Vidare tror Grönlund absolut att Tele2 Arena skulle byggts idag om Friends Arena redan 
fanns. Detta eftersom Djurgårdens hemmaarena Stockholms Stadion inte blir godkänd för 
allsvenskt spel nästa år och även Hammarby är av behov av en ny arena då Söderstadion ska 
rivas. Det hade inte varit möjligt att båda Djurgården och Hammarby skulle flytta till Grimsta 
och dela den tillsammans med Brommapojkarna. Det hade inte heller varit möjligt för lagen 
att spela sina matcher på Friends Arena tillsammans med landslaget och AIK, det hade aldrig 
fungerat då lagen spelar matcher för ofta.   

Övrigt  

Förseningarna med att bygga Tele2 Arena har påverkat ägarna mycket negativt. Ägarna fick 
ett skadestånd på drygt 100 miljoner kronor p.g.a. förseningarna med bygget av arenan. Enligt 
deras beräkningar täcker dessa pengar inte alls vad de hade erhållit om arenan hade öppnat 
för event i tid. Men företaget gör inte bara en förlust pengamässigt utan det ger även badwill, 
d.v.s. arrangörer kanske inte vågar att boka in event på Tele2 Arena. Förseningarna påverkar 
följaktligen ägarna negativt men samtidigt skrivs ofta flerårskontrakt, tre till fem år, med 
flertalet arrangörer vilket gör att arenan inte kommer stå tom när den öppnas. Antalet event 
per år kommer att variera men i genomförandebeslutet hade det planerats för 47 stycken 
event per år. Under år 2013 är det svårt att förutse hur många event som hinner hållas på 
Tele2 Arena eftersom det varit osäkert kring färdigställandet. Om arenabygget inte försenas 
ytterligare kommer det med stor sannolikhet att hållas 30 stycken event på Tele2 Arena i år. 
Under år 2014, det första riktiga året beräknas arenan stå som värd vid event åtminstone 60 
gånger. 40 stycken av de eventen är fotbollsmatcher. Det är då matcherna för Hammarby, 
Djurgården, Brommapojkarnas derbymatcher och Svenska cupen som kommer att spelas på 
arenan. Resterande 20 event är bl.a. amerikansk fotboll och konserter. Det finns även idéer 
om att hålla försäsongsturneringar i fotboll under vinterhalvåret, denna möjlighet har inte 
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funnits tidigare men finns nu (tack vare konstgräset och det stängda taket). Utöver fotbollen 
och konserter kommer det även att hållas guidade turer inne på arenan, exempelvis i 
kombination med Globens attraktion Sky View. Även mindre event i foajén och VIP-
utrymmen kommer att hållas med företag. Till dessa event säljs inga biljetter utåt som 
allmänheten kan ta del av men de intäkterna påverkar såklart ägarnas ekonomi positivt. 
Avslutningsvis bekräftar Grönlund att det stämmer att arenorna ofta går ekonomist dåligt och 
Tele2 Arena byggs inte för att tjäna stora summor pengar. Det är ett stort ekonomiskt vågspel 
att investera i arenor. Samtidigt påpekar han att evenemangsupplevelsen är mycket viktig 
fortfarande. Det är alltså viktigt att vara på plats och se eventet istället för att se eventet på tv. 
Det är även viktigt för personen på plats på arenan ska kunna visa det för sina vänner genom 
exempelvis s.k. in-checkningar på Facebook. Således har det blivit en ”statusgrej” att kunna 
vara på vissa event. Sen att det kommer nya typer av event som inte fanns förut, exempelvis 
diskjockey och stand-up komik event, som säljer slut snabbt. Tidigare var det otänkbart att 
locka så mycket publik med en person men det är möjligt nu. Därför ser framtiden faktiskt 
väldigt ljus ut för Tele2 Arena.  

Sammanfat tning 

Stockholms Stad var det som tog initiativet till att bygga Tele2 Arena då det inte har funnits 
någon bra arena som kan stå som värd för både fotbollsmatcher och andra event. Detta i 
kombination med prestigen i att Stockholm ville ha en ny modern arena. Ägarna siktar på att 
arenan ska gå plus minus noll samt att utveckla det redan befintliga Globenområdet. 
Grönlund anser att Tele2 Arena är ett bra komplement till Friends Arena då regionen har ett 
behov av två arenor av högsta klass. Förseningarna med arenabygget har påverkat ägarna 
negativt.  

5 .3 Dan Persson 

Dan Persson är konsult och expert på arenafrågor. Han arbetar även som bloggare för Idrottens Affärer. 
Idrottens Affärer är en nättidning som fokuserar på affärer inom idrottens värld. Tidningen granskar och 
undersöker affärer som handlar om bl.a. arenaindustrin, sponsring, idrottspolitiska frågor och spelartransfer.  

Arenabranschen  

Enligt Perssons syn finns det tillräckligt med pengar för att alla parterna inom arenaindustrin 
ska kunna må bra/gå runt kortsiktigt. Problemet är att pengarna inte fördelas på ett vettigt 
sätt. Utan det är konsekvent den eller de som har tagit investeringskostnaden och byggt 
arenan som ”sitter i skiten”. Grunden till problemen är att det är kommunerna som i de flesta 
fall väljer att investera i arenor, ca sju procent av alla arenor runt om i Europa är privatägda, 
och att det nu har skapats en överetablering av arenor. I och med överetableringen av arenor 
tar arenaägarna för dåligt betalt eftersom de riskerar att tappa kunden vid ett högre pris. Detta 
innebär att exempelvis artisten som uppträder vid ett event, arrangören och biljettoperatören 
(Ticnet etc.) tjänar lika mycket pengar som förut men arenaoperatören får ut alldeles för lite 
pengar vilket i sin tur innebär att arenaägaren får för lite pengar. Inom detta område har 
arenabranschen mycket att lära av hotellbranschen. Inom hotellbranschen fungerar det som 
så att hotellen äger inte fastigheterna som de bedriver verksamhet i utan hotellen hyr de av en 
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fastighetsägare. Operatörsavtalen som används av hotellen och fastighetsägarna har utvecklats 
av hotellbranschen under ca 20-25 års tid, där hyran består av en fast och en rörlig del 
beroende på resultatet. Inom detta område har parterna framförallt varit duktiga på att skapa 
gemensamma incitament, d.v.s. att båda parterna tjänar på att det går bra såsom båda tjänar 
på att göra vettiga investeringar då det leder till att värdet höjs på både rörelsebolaget och på 
fastighetsbolaget.  

Problemet för arenaindustrin är att inom deras bransch skrivs det odugliga avtal som ofta 
bara gynnar den ena parten och inte alls gynnar flera parter. En annan anledning till att 
arenaindustrin bör dra lärdom av hotellbranschen är att det rör sig om samma typ av 
business, s.k. inventory business. Det betyder att hotellnätter (biljetter) som företaget inte 
lyckas sälja en dag kan de inte sälja en annan dag, dessa biljettintäkter är borta för evigt. Det 
är inte som i andra fall då det inte spelar någon större roll för företag om de säljer sin produkt 
på måndagen eller fredagen, huvudsaken är att produkten säljs. När det gäller inventory 
business måste företagen jobba med andra nyckeltal än vanligt, men det har arenaindustrin 
inte gjort. Inom hotellbranschen används nyckeltalet RevPar (revenue per available room) 
som anger logiintäkten i förhållande till disponibla hotellrum. Detta är egentligen det enda 
nyckeltal som behövs. Om hotellet arbetar mycket med att få upp snittpris på rummen 
(biljetterna) så åker beläggningen neråt, och om fokus läggs på att fylla hotellet (arenan) då 
åker snittpriset ned. Det gäller att hitta jämviktspunkterna för att nå bästa möjliga resultat. 
Inom arenabranschen används istället helt andra nyckeltal.  

Nyckel ta l  

Matt Rosetti, främsta arenaarkitekten i världen på att designa arenor som optimerar 
konsumentintäkten (arenakonsumtionen), hävdar att en arena i USA kan komma upp i en 
omsättning/intäkt som ligger på ca 2 % av dess regionala BNP (bruttonationalprodukt). 
Eftersom arenamarknaden skiljer sig i Sverige jämfört med USA räknade Persson fram vad 
en likande siffra skulle vara i vårt land. 0,8 % av den regionala BNP är vad ett elitlag kan 
komma upp i och är det flera lag eller arenor i samma region delas dessa 0,8 % mellan 
parterna. Hämtas då statistik från Statistiska Centralbyrån räknas det snabbt fram att Friends 
Arena och Tele2 Arena inte kommer bli lönsamma investeringar.  

Ett annat nyckeltal inom arenabranschen är att det behövs 60 event med minst 70 % 
beläggning och en genomsnittlig bruttointäkt (summa av både biljett och konsumtion inne på 
arenan) på minst 300 kr/besökare för att en arena som sämst ska gå plus minus noll. 
Problemet med dessa nyckeltal är att de saknar vetenskaplig grund, eftersom ingen någonsin 
har brytt sig om att göra en studie och vetenskapliga belägga de. Trots det används de i 
branschen då alla som arbetar med arenor vet att de fungerar att räkna med. Alla som bygger 
arenor väljer dock inte att använda dessa nyckeltal som riktlinjer.  

Under den tiden Persson har arbetat med arenafrågor, ca tio år, har han aldrig sett ett 
dokument som är en ordentligt gjord kvalitativ undersökning av efterfrågan/behov av en 
arena. Utan de gånger de finns ett sådant dokument kännetecknas det av påhittad och naiv 
text, allt för att komma fram till den summan som behövs för att motivera 
investeringsbeslutet. Betraktas exempelvis Falun, där har kommunen beslutat att 110 miljoner 
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kronor av offentliga pengar ska användas för att rusta upp deras hoppbackar till VM 2015. 
Backhoppning är en sport som håller på att dö ut i Sverige och landet har ingen medaljchans 
då Sveriges bästa backhoppare kom på 44:e plats i senaste världsmästerskapet. Trots det 
investerar kommunen i hoppbackarna, vilket gör att kostanden per hopp kommer att hamna 
någonstans mellan 5 000-10 000 kr eftersom det knappt finns några utövare som kommer att 
använda hoppbackarna förutom vid världsmästerskapet. 

Om Friends Arena och Tele2 Arena 

”Varken Friends Arena eller Tele2 Arena har någon förutsättning för att någonsin gå med 
vinst” menar Persson. Därför måste beslutet att det byggdes två nya arenor i stort sätt 
samtidigt och så pass nära varandra anses var ointelligent och dumt. Det som händer nu, i 
och med att det snart finns två nybyggda arenor, är att arrangörernas positioner stärks 
eftersom utbudet av arenor ökar. Båda arenorna använder sig följaktligen av arrangörer, vilket 
alltså gynnar de men inte arenaägarna.  

Som exempel kan tas AIK fotboll, de gick ut i media och sa att de tänkte spela på Tele2 
Arena istället för på Friends Arena. Denna skenmanöver ledde till att klubben kunde skriva 
ett väldigt fördelaktigt avtal om att spela sina matcher på Friends Arena. Hade det bara byggts 
en arena hade AIK aldrig lyckas få ett så bra avtal som de har nu. Det avtal som klubben nu 
har med Friends Arena är likt det avtal som de hade då de spelade på Råsundastadion, vilket 
innebär att AIK betalar 22 kr per besökare till arenaägarna. Detta innebär att om klubben, 
som spelar minst 15 hemmamatcher per säsong, har ett publiksnitt på 17 500 åskådare per 
match måste de betala knappt 5,8 miljoner kronor i hyra (22 kr/besökare multiplicerat med 
antalet matcher på en säsong, 15 stycken, multiplicerat med publiksnittet, 17 500 
åskådare/match). Dessa miljoner räcker inte alls långt i jämförelse med vad det kostade för 
ägarna att bygga arenan. Rent pengamässigt skulle Friends Arena klarat sig utan AIK fotboll 
men det var viktigt att få dit klubben ändå eftersom publiken är viktig för samhället runt om 
arenan, exempelvis restaurangbesök.  

Enligt Perssons beräkningar kommer den årliga förlusten för Friends Arena att ligga 
någonstans mellan 200-240 miljoner kronor. Eftersom det är samma ägare kan parterna flytta 
förlusten hur de vill mellan drift- och fastighetsbolaget. Vidare förutspår han att det kommer 
att krävas 250-300 miljoner kronor i nödvändiga investeringar samt att reglerna för banker 
om kreditgivning leder till att banken, Swedbank, tvingas begära nedskrivning av värdet på 
Friends Arena om tre år. Ett rimligt kommersiellt fastighetsvärde på arenan beräknas ligga på 
knappt en miljard kronor. Med ett sådant värde kan Friends Arena omöjligt uppfylla sina 
ekonomiska målsättningar med tanke på att den kostade 2,7 miljarder kronor att bygga. Att 
arenan blev dyrare än förväntat kommer självfallet också påverka lönsamheten negativt på 
både kort och lång sikt. Hittills har antalet event som hållits på Friends Arena varit ungefär 
lika många som förväntat, dock har intäkterna per besökare varit lägre än förväntat.  

Säkerheten på Friends Arena kan ifrågasättas då det sprungit in åskådare på planen under 
fotbollsmatchen mellan Sverige-Argentina och innan slutsignalen löd i bandyfinalen stormade 
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flera hundra personer planen för att fira1. Undersöks arenabygget vidare tror Persson att den 
främsta anledningen till att Solna kommun valde att investera i Friends Arena var att de ville 
få området Arenastaden utvecklat. Med andra ord investerar kommunen eftersom de vet att 
de kommer att få tillbaka sin insats, exempelvis från alla skatteintäkter (kommunalskatt från 
de boende och på kringintäkter vid arenan) från Arenastaden. Denna stadsdel blir en ny 
inkomstkälla med de nya bostäderna, kontor med mera eftersom det tidigare var ett 
oexploaterat område. Dock anser Persson att detta kan ha skett utan att kommunen hade 
gjort en konsekvensanalys av varför det faktiskt behövdes en ny arena. Vidare anser han att 
Friends Arena är baserad på en s.k. glädjekalkyl samt att arenan inte skulle blivit byggd idag 
om Tele2 Arena redan var byggd.     

Undersöks arenorna i Globenområdet gör ägarna SGA Fastigheter en förlust varje år på 70-
80 miljoner kronor. Ta Globen som exempel, den arenan har aldrig gått med vinst. Detta 
negativa resultat betyder dock inte alltför mycket då SGA Fastigheters moderbolag 
Stockholms Stadshus AB snittar en vinst på fyra miljarder kronor per år sedan ca tio år 
tillbaka i tiden och har 70 miljarder i eget kapital (siffrorna kommer från bolagets 
årsredovisningar). När Tele2 Arena snart tillkommer till SGA Fastigheters ägande kommer 
den arenan som sämst att göra en förlust på 200 miljoner kronor. Men förlusterna hos 
arenabolaget kommer alltså inte att påverka moderbolaget alltför mycket, eftersom de kan 
bära alla förluster utan att det behövs något politiskt beslut om att arenorna inte uppfyller 
sina ekonomiska planer. Stockholms Stad och Stockholms Stadshus AB kommer sedan att få 
tillbaka mycket av dessa förlorade pengar i byggrätter kring Slakthusområdet och 
Söderstadion. Via den vägen kommer sedan kommunen få in mycket av resterande belopp i 
form av skatter som betalas på alla s.k. kringintäkter runt om arenorna. Med andra ord 
kommer Tele2 Arena inte uppfylla sina ekonomiska målsättningar men ägaren kommer ändå 
att kunna bära förlusterna.  

Anledningen till att Stockholms Stad valde att investera i en ny arena var att de har en 
långsiktig plan för hela Globenområdet (Vision 2030) samt att Söderstadion och Stockholms 
Stadion blivit för omoderna för event. Dock är det inte rimligt att Tele2 Arena kommer hålla 
sig fräsch och modern till år 2030 utan det kommer att krävas renovering om drygt tio år för 
betydande belopp. Detta eftersom teknikutvecklingen och andra saker som driver de 
förändringarna i samhället sannolikt inte kommer att avstanna så som ägarna indirekt påstår. 
Men för att vara en arena anser Persson att framtidsutsikterna ser ganska goda ut. Detta 
eftersom arenan har en stark ägare, bättre infrastruktur jämfört med andra arenor samt att 
arenan inte är baserad på en glädjekalkyl utan på en bra och välgjord kalkyl. Som en följd till 
att Tele2 Arena grundas på en pålitlig kalkyl anser han även att Tele2 Arena skulle blivit 
byggd idag om redan Friends Arena redan var byggd.  

Framtiden – premium consumer  

Friends Arena och Tele2 Arena kommer självfallet fortsätta att drivas under överskådlig tid 
men det är en viss konkurrens mellan arenorna. En skillnad mellan arenorna är att Tele2 
                                                
1 Söndagen 26:e maj 2013 stormas planen igen av fans som vill fira IFK Göteborgs guld i Svenska Cupen. 
Mindre former av tumult utbryter mellan fansen och polis inne på planen.  
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Arena är ritad av Matt Rosetti för att optimera konsumentintäkten (arenakonsumtionen), 
vilket i sin tur Friends Arena inte är. För att lösa detta problem inne på Friends Arena har 
Persson hört att ägarna diskuterar om att bygga om arenan för ca 250 miljoner kronor för att 
anpassa den till det nya tänkesättet, premium consumer. Det nya konsumentsegmentet består 
av medelklassens människor som nu ställer krav på kvalité, tidseffektivitet och de är beredda 
att betala för det. Besökarna har inte tid att gå på flera event (med billiga biljetter) de går 
hellre mer sällan och betalar mer för att vara säker på att få en bra upplevelse. Tidigare erbjöd 
bara arenorna VIP, business to business–konceptet, men nu förväntas arenorna tillfredsställa 
den nya bortskämda konsumentens krav på att bli synliggjord och individbehandlad. Som 
tidigare nämnt saknade Friends Arena detta tänk när arenan byggdes.  

Tele2 Arena däremot har färre loger med färgade glas, mer öppna lounger och tydliga 
ingångar allt för att premium consumer besökaren ska och vill bli sedd. Förändringar som 
denna i konsumenternas beteende, borde påverka avskrivningarna på arenorna. 
Avskrivningstiden på en arena borde bli kortare och kortare då arenorna kommer att behöva 
renoveras mer ofta för att upplevas som fräscha och uppdaterade. Inom hotellbranschen har 
de renoveringscyklar på sju till tio år för att upprätthålla gästernas krav. Väljer hotellen att inte 
renovera försvinner med största sannolikhet gästerna (kunderna). Detta borde även gälla för 
arenafastigheterna och därmed faller principen om att arenorna först behöver renoveras om 
25-30 år som arenaägarna uttalat. Friends Arena har även problem med att uppfylla den 
moderna människans krav, d.v.s. att besökaren ska må bra överallt. Det räcker inte med 
besökaren mår bra under matchen utan besökaren vill ha hög standard på infrastrukturen och 
övriga saker runt omkring för att optimera hela arenaupplevelsen.  

Redan nu har sponsorer på Friends Arena märkt av att besökare tackar nej till deras event på 
arenan p.g.a. att just helhetsupplevelsen blir för låg, vilket är varningssignaler för att något är 
fel. Om detta problem inte åtgärdas kommer det att leda till att arenans upptagningsområde 
för kunder blir betydligt mindre än förväntat. Även för Tele2 Arena kommer detta problem 
att uppstå när de öppnar till sommaren. Visserligen har arenan bättre infrastruktur än Friends 
Arena, men när uppemot 40 000 åskådare ska åka hem samtidigt räcker den infrastrukturen 
utan då kommer det att uppstå köer och förseningar. Detta problem kan leda till en 
geografisk uppdelning, så att allt folk som bor i områdena söder om Stockholm väljer att gå 
på event på Tele2 Arena och vice versa. Konkurrensen mellan arenorna minskar då kraftigt 
men samtidigt försvinner väldigt mycket besökare (hälften av marknaden) från 
upptagningsområdena, vilket gör att arenorna nästan aldrig kommer att fyllas.  

Problem för arenorna 

Historiskt har Göteborg varit den stad i Sverige som har tjänat mest på kringintäkter. Som 
exempel, ta förra sommaren då Bruce Springsteen kom på besök till Gamla Ullevi. 
Tiotusentals stockholmare åkte då ner till Göteborg för att gå på konserten. Väl i Göteborg 
spenderar de i snitt sjutusen kronor per person på boende, shopping och restaurangbesök. 
Dessa pengar skapar sysselsättning i staden som i sin tur ger kommunalskattintäkter. 
Problemet när Bruce Springsteen spelade på Friends Arena i början på maj var det inte alls 
lika många besökare kom utifrån. Utan nu var majoriteten av besökarna från 
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Stockholmsområdet vilket gör att de bor hemma, äter mat hemma o.s.v. vilket leder till att de 
knappt spenderade några pengar alls förutom själva eventbiljetten. Vilket inte alls är lönsamt 
för parterna som bedriver verksamhet i arenaområdet.  

Ett annat problem för Friends Arena och Tele2 Arena är att det finns bara sju – åtta riktigt 
stora artister/band som kan fylla stora arenor. Bruce Springsteen, U2, Madonna och Lady 
Gaga är några av de som kan fylla arenorna ensamma. Problemet med de stora artister/band 
är att de är genomgående gamla, förutom Lady Gaga, vilket innebär att framtiden känns 
väldigt oviss. Det kan diskuteras om de unga artisterna som exempelvis Avicii kommer att 
hålla i längden eller om det rör sig om kortare perioder. Problemet för arenaägarna och 
arrangörerna är att det inte kommer fram några nya världsartister som det gjorde förr, vilket 
kan bero på att dagens utbud av musik är så stort. Tidigare ”tvingades” lyssnarna att lyssna på 
samma musik eftersom utbudet på radio var ytterst begränsat. Detta ledde till att 
världsartister som Madonna ”skapades”. Friends Arena och Tele2 Arena konkurrerar inte 
bara med varandra utan hela världen. Ta exempelvis Madonna, om hon åker till Shanghai kan 
hon hålla åtta konserter på tio dagar, bo på samma hotellsvit och scenen på arenan kan stå 
kvar hela tiden. Landet har dubbelt så många människor som i snitt betalar dubbelt så mycket 
jämfört med om hon hade varit i Sverige. Alltså är kostnadseffektiviteten att lägga den typen 
av event i Shanghai betydligt högre än om eventen hade hållits i Sverige. I Sverige är inte 
heller besökarna beredda att betala lika mycket för en biljett som i Asien eftersom 
folkrörelsen i Sverige har pressat ned prisnivån på denna typ av upplevelse- och nöjsevent. På 
en presskonferens, där Persson nyligen deltog, med Riksidrottsförbundet presenterades det 
att besökarna i Sverige lever kvar i den gamla ideella, där besökarna betalar en inträdessumma 
vid event som en symbolisk summa pengar. Detta hänger kvar, arenaindustrin tar för dåligt 
betalt i Sverige jämfört med andra länder. Detta kan bero på att Sverige är ett glesbefolkat 
land (antal invånare i landet) med dåliga upptagningsområden (stort land till ytan). Hur 
problemet ska lösas är svårt att säga men helt klart är att Sverige har för många arenor sett till 
antalet invånare i landet. 

Sammanfat tning 

Persson anser att arenabranschen har mycket att lära av hotellbranschen gällande hur 
samarbeten och avtal inom branschen ska utformas. Vidare kritiserar han hur kommuner 
väljer att investera i arenaanläggningar och förutspår att varken Friends Arena eller Tele2 
Arena någonsin kommer lyckas att gå med vinst eller gör ett nollresultat. Dock tror Persson 
att framtiden för Tele2 Arena ser betydligt ljusare ut än för Friends Arena. Detta eftersom 
Tele2 Arena baserar sig på en välgjord kalkyl och arenan är byggd för att optimera 
konsumentintäkten vilket Friends Arena inte är.      
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6. ANALYS  

I detta kapitel analyseras den teoretiska delen med den insamlade empirin och tillsammans skapas en 
förståelse om studiens frågeställningar. 

6 .1 Sammanfat tning av interv juerna  

Både Solna kommun och Stockholm Stad anger som skäl att de drivande faktorerna till 
arenorna var dels prestigen utåt att ha sådana moderna arenor inom kommunens gränser, 
men även att ersätta de gamla arenorna då de var slitna och renoveringar inte skulle bli 
ekonomiskt hållbart i längden. För Solna kommun handlade det mycket om att behålla 
nationalarenan och fortsätta sitt nära samarbete med Svenska Fotbollsförbundet medan det 
för Stockholm Stad handlade mycket om att erbjuda de olika stockholmsklubbarna i fotboll 
på elitnivå en modern arena. 

Friends Arena blev dyrare än beräknat men var färdigställd i tid medan Tele2 Arena håller sig 
inom sin budget men byggprocessen har istället blivit försenad. Målsättningen för de båda 
arenorna är att på sikt kunna gå plus minus noll i kalkylerna efter några år. Något som starkt 
kritiserades av Persson då han menade att arenor i stort sett alltid är ekonomiskt oförsvarbara 
affärer och att det kommer krävas investeringar för Friends Arena för att uppfylla premium 
consumer-besökarnas krav och att det är orimligt att Tele2 Arena anser sig bygga för att 
tillgodose besökarnas behov till år 2030.  

När det gäller konkurrensen mellan arenorna finns det meningsskiljaktigheter. Solna kommun 
anser att eftersom de har en mycket större arena (med möjlighet att skärma av antalet platser) 
så kommer Tele2 Arena inte att utgöra ett alltför stort hot mot deras event. Ägarna för Tele2 
Arena anser istället att Friends Arena utgör ett komplement och en möjlighet för Stockholm 
som stad att ha två moderna arenor. Dan tycker att beslutet att det byggdes två nya arenor 
inom samma tidsram och som geografiskt är belägna så nära varandra anses vara ointelligent 
och dumt. Detta eftersom arrangörernas position nu stärks då utbudet av arenor ökar.  

6.2 Stakeholder  Theory  

Både Friends Arena och Tele2 Arena är arenabyggen som har mer än en part inblandad i 
projektet. Detta medför ofta att de olika aktörernas intressen skiljer sig från varandra, alla 
aktörerna har inte den gemensamma nämnaren att arenabygget viktigaste punkt är att den 
skall generera så mycket vinst som möjligt.  

Friends Arena ägs alltså av flera olika aktörer vilket också visar sig i deras olika intressen i 
arenan. Den störste delägaren i Friends Arena, Svenska Fotbollsförbundet, har långsiktiga 
intressen i arenan. Deras främsta anledning till att investera i arenan är att de ville ha en ny 
modern nationalarena som skulle kunna stå som värd för finaler i europacuper och stora 
mästerskap i fotboll. Jernhusen, den näst största delägaren, har som mål med arenabygget att 
det ska generera avkastning till sina aktieägare på sikt. Enligt Ekegren är Solna kommuns 
intressen i arenan att Solna skall vara ett centrum i Norden för stora event och att det finns 
mycket prestige i att kommunen har en så modern arena som de kan stoltsera med utåt. 
Andra faktorer som är av betydelse är att kommunen ville behålla Nationalarenan inom 



 

 36 

kommunens gränser och på så sätt fortsätta att utveckla sitt nära samarbete med Svenska 
Fotbollsförbundet. Enligt teorin är oftast den främsta anledningen till att kommuner väljer att 
investera i arenor för att tillgodose ett idrottsligt och kulturellt behov samt att stärka stadens 
näringsliv. Med andra ord medför en ny arena väldigt mycket mervärde till samhället där 
arenan byggs. Denna anledning stämmer bra in på byggandet av Friends Arena då 
markpriserna omkring arenan ökar och att arenan bidrar med arbetstillfällen. En annan 
anledning som enligt teorin ofta föreligger vid arenainvesteringar då kommunen investerar, är 
att de har som mål att bygga upp en ny stadsdel med arenan som mittpunkt. Detta stämmer 
också väldigt bra in på byggandet av Friends Arena. Detta eftersom där den nya stadsdelen 
Arenastaden nu ligger fanns det inget tidigare utan det var mest bara öppen mark. De sista två 
delägarna av Friends Arena, de privata aktörerna Peab och Fabege, har troligtvis inte lika 
långsiktigt intresse i arenan som Svenska Fotbollsförbundet, utan de förväntar sig att arenan 
på kort sikt ska generera vinst till deras aktieägare. Aktören AIK fotboll som spelar sina 
matcher på arenan har troligtvis inget mer intresse i Friends Arena än att spela sina matcher 
på arenan.  

Tele2 Arenas intressenter består främst av SGA Fastigheter och deras moderbolag 
Stockholms Stadshus AB, men även av aktörer som användarna (fotbollsklubbar) och 
arenaoperatören Stockholm Globe Arenas. Kommunens, Stockholms Stad, intressen i Tele2 
Arena, går via Stockholms Stadshus AB och SGA Fastigheter och de är inte bara 
ekonomiska. Utan precis som för Solna kommun med Friends Arena, ska kommunen bidra 
till invånarnas intressen och stadens utveckling.  

Enligt teorin är ofta en anledning till arenabyggen att kommunen vill utveckla en ny stadsdel 
med arenan som centrum. Detta stämmer någorlunda bra in på Tele2 Arena då arenan är 
belägen i ett redan väl etablerat område. Dock är det klart att Globenområdet kommer att 
utvecklas ytterligare.  Detta för att uppfylla kommunens framtidssyn, s.k. Vision 2030. Således 
kan denna arenainvestering betraktas som en rimlig satsning eftersom den uppfyller 
kommunens framtidssyn. Även i detta fall stämmer teorin om att kommunen väljer att 
investera i arenor för att tillgodose ett idrottsligt och kulturellt behov samt att stärka stadens 
näringsliv. Enligt Grönlund gäller detta främst då det inte har funnits någon bra arena i 
staden där både fotboll och andra stora event har kunnat hållas. Sen ska ju också den nya 
arenan, som också teorin påvisar, öka mervärdena runtomkring arenan. Även prestigen i att 
Stockholm ska ha en modern arena har varit en stark bidragande faktor. Undersöks 
arenaoperatören Stockholm Globe Arenas intressen går det att utläsa att de naturligtvis vill ha 
en så bra och stor arena som möjligt. Detta eftersom deras huvudsakliga inkomstkälla 
kommer från alla event de arrangerar. Tele2 Arena ger företaget SGA Fastigheter ytterligare 
ett steg att utvecklas eftersom Tele2 Arena blir den största arenan i deras bestånd, då de 
sedan tidigare har hand om alla arenorna i Globenområdet. Fotbollsklubbarnas intresse i 
arenan är att de nu kan spela sina hemmamatcher på en arena av högsta klass. Detta borde 
locka fler besökare till matcherna vilket i sin tur innebär högre biljettintäkter för klubbarna.  
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6.3 Konkurrens  

Vi har letat efter studier som gjorts angående konkurrensen mellan arenor som ligger i 
närheten av varandra utan framgång. Detta resulterar i att vi endast kan analysera det som 
framgått av intervjuerna och sedan även diskutera våra tankar kring ämnet i den avslutande 
diskussionen.   

Enligt Ekegren är Solna kommun inte alltför orolig att konkurrensen ska bli för stor mellan 
Friends Arena och Tele2 Arena. Han anser att Friends Arena har en större flexibilitet då det 
är enkelt att skärma av arenan samt att Tele2 Arena i viss mån konkurrerar med sig själv med 
tanke på att Globenområdet redan har arenorna Ericson Globe och Hovet. Vidare anser han 
att många artister och event kommer att välja bort Tele2 Arena då den är för liten. Samt att 
Tele2 Arena även kommer att ha flera fotbollsklubbar som skall samsas om att spela sina 
matcher där, vilket kommer leda till att det blir svårt att få rum med lika många event som 
Friends Arena kan vara värd för. Allt detta till trots så menar Ekegren dock att vissa 
”mindre” event är mer lämpade att hållas på Tele2 Arena. Grönlund å andra sidan anser att 
det inte finns någon särskild konkurrens mellan de båda arenorna utan att Friends Arena 
istället kan ses som ett komplement till Tele2 Arena. Vad gäller fotbollseventen så är det 
väldigt uppdelat i vilka lag som spelar sina hemmamatcher på vilken arena och det skulle inte 
vara hållbart att alla skulle spela på samma arena om den även skall utnyttjas till andra event. 
Att Tele2 Arena är mindre än Friends Arena ser Grönlund som något positivt då det kan vara 
svårt för en arrangör att lyckas sälja alla biljetterna till event som tar upp mot 60 000 
besökare. Vidare anser arenakonsulten Persson att det råder konkurrens mellan arenorna, 
vilket då leder till att arrangörernas position stärks när utbudet av arenor ökar. Han menar 
också att arenorna geografiskt sätt ligger för nära varandra för att båda skall kunna bli 
konkurrenskraftiga och lönsamma.  

Vi tolkar resultaten av konkurrenssituationen som att Grönlund och Ekegren analyserar 
situationerna utifrån deras egna perspektiv och möjliga omvärldsanalyser som gjorts internt. 
Medan Persson i sin tur tolkar konkurrensen mellan arenorna med bakgrund i att han har 
som arbete att jämföra och utveckla lönsamheten för arenor. Utifrån dessa tre intervjuer 
tolkar vi det som att det råder en viss konkurrens mellan arenorna men ändå inte till så stor 
grad att de kommer konkurrera ut varandra.  

6.4 Ekonomiska målsät tningar  

Kommunens ekonomiska målsättning med endast Friends Arena (inte hela Arenastaden) är 
att arenan på sikt ska kunna gå plus minus noll. Enligt deras beräkningar förväntas det ta tre 
år innan detta ekonomiska mål uppnås. Men enligt Persson har Friends Arena inte någon 
förutsättning för att någonsin gå med vinst eller ens gå plus minus noll. Enligt hans 
beräkningar kommer den årliga förlusten för Friends Arena att ligga någonstans mellan 200-
240 miljoner kronor. I och med att teorin fastslår att investeringar som kommer att ha ett net 
present value som är lägre än noll borde Friends Arena inte vara en ekonomisk försvarbar 
investering. Även om arenan på sikt kommer att lyckas med sitt mål att gå plus minus noll ska 
investeringar accepteras först om net present value är större än noll. Visserligen gäller inte 
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dessa ekonomiska riktlinjer fullt ut inom arenabranschen men investeringen pekar på brister 
enligt teorin. Tele2 Arena har samma ekonomiska målsättning som Friends Arena, d.v.s. att 
arenan ska gå plus minus noll på lång sikt. Enligt Persson är inte heller detta möjligt men han 
anser att Tele2 Arena har en ljusare ekonomisk framtid detta till trots att Stockholms Stad har 
räknat med ett net present value på under noll vilket ej styrker teorin att det skall vara en 
hållbar investering. Persson menar att Tele2 Arena är gjord på en välarbetad kalkyl medan 
Friends Arena baseras på en glädjekalkyl. I och med detta anser han att Tele2 Arena skulle 
blivit byggd idag om Friends Arena redan fanns men inte vice versa. Grönlund anser även 
han att Tele2 Arena skulle blivit byggd om Friends Arena redan fanns då alla fotbollsklubbar 
inte skulle kunna dela på bara en arena, behovet av två arenor finns följaktligen. 
Avslutningsvis har Ekegren inget svar på om Friends Arena skulle ha byggts idag om Tele2 
Arena redan fanns, då planeringen med Friends Arena låg så långt före Tele2 Arena i tiden.  

Det kan spekuleras i om Solna kommun istället för att investera i Friends Arena och 
Arenastaden endast skulle satsat på att bygga upp en ny stadsdel utan en arena och då gjort en 
större ekonomisk vinst än idag. Detta skulle kunna ses som en opportunity cost där 
kommunen istället valde att bygga Friends Arena som en del i Arenastaden och på så sätt 
hoppades öka intäkterna i form av att arenan lockade mycket folk till hela det kringliggande 
området. Precis som teorin påvisar finns det alltid stora risker när investeringar som dessa två 
stora projekt görs. Det kan exempelvis vara att konkurrensen ökar i form av nya arenor och 
att fotbollsklubbarna degraderas och väljer att spela på mindre arenor av ekonomiska orsaker 
etc. Riskerna är inte alltid lätta att förutspå och kontrollera därför är det ofta nödvändigt att 
räkna med ett riskpålägg på sitt avkastningskrav. 

En anledning till att Friends Arena blev dyrare att bygga än beräknat har sin grund i att alla 
priser i avtalet var beräknade i 2007 års penningvärde. När då bygget av arenan startade år 
2009 hade naturligtvis priserna på material till arenan blivit högre än vad de var år 2007. Detta 
stämmer väl överens med teorin time value of money, om att pengarnas köpkraft försämras 
med tiden. Metoden the Payback rule bör inte appliceras på dessa arenaprojekt då metoden 
framförallt ska användas vid mindre investeringar och arenabyggen klassas inte som mindre 
investeringar.  

6.5 Övrig t  

Teorin nämner att en anledning till att det investeras offentliga pengar i arenor är att 
klubblagets ägare ofta hotar med att flytta laget till en annan stad om klubben inte får 
ekonomiskt stöd från den staden de huserar i nu. Detta stämmer delvis i det som hände i 
Solna kommuns fall med AIK fotboll där klubben lämnade uppgifter om att de hade tankar 
på att spela på Tele2 Arena istället för på Friends Arena. Solna kommun som anser att AIK 
betyder mycket för de utåt sett gav dem då ett mera fördelaktigt avtal för att de skulle välja att 
spela på Friends Arena. I jämförelse med teorin går det inte i Tele2 Arenas fall att se ett lika 
tydligt scenario som i exemplet med Friends Arena och AIK. I Tele2 Arenas fall har inte 
någon av fotbollsklubbarna hotat med att byta arena och kommun för att spela sina 
hemmamatcher, utan arenan byggdes utan några krav från fotbollslagen. Fotbollsklubbarna i 
Stockholm hade inte haft någon ekonomisk möjlighet att bygga en arena som denna själva. 
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Som teorin konstaterar behövs det nästan alltid att kommunen är med som minst delägare för 
att arenaprojekt skall bli av. Denna teori stämmer även in på Friends Arena, där kommunen 
är med som delägare.  

Enligt teorin är säkerheten för besökarna viktig. Vilket betyder att det inte ska finnas någon 
risk att besökarna kan bli skadade, så som exempelvis Hillsborougholyckan där 96 personer 
klämdes ihjäl mot staketet p.g.a. oduglig säkerhet. Säkerheten på Friends Arena har redan 
blivit ifrågasatt då två incidenter har ägt rum, en åskådare har sprungit in på planen under en 
fotbollsmatch och flera hundra personer stormade planen för att fira vid ett annat tillfälle. 
Det kan med andra ord i framtiden krävas investeringar för ombyggnationer eller dylikt för 
att höja säkerheten inne på arenan. Detta eftersom de gjorda investeringarna med säkerheten 
troligtvis inte är tillräckliga. För Tele2 Arena går det inte att fastslå om ägarna har investerat 
tillräckligt med pengar för att uppfylla säkerhetskraven inne på arenan då den ännu inte har 
öppnat. På senare år har även begreppet premium consumer uppkommit inom 
arenabranschen. Denna grupp besökare, som ställer högre krav på arenaupplevelsen är 
beredda att betala mer för en biljett än en normal besökare, ökar arenans lönsamhet. Detta 
leder till att arenor som byggs eller renoveras idag, byggs så att de försöker optimera 
konsumentintäkten. Med andra ord ska dagens arenor kunna motsvara kundernas krav och 
på så sätt generera högre intäkter till ägarna. En skillnad mellan Friends Arena och Tele2 
Arena är att Friends Arena inte är byggd för att optimera konsumentintäkten. Detta skulle 
kunna betyda att Friends Arenas ägare går miste om stora mängder pengar medan framtiden 
för Tele2 Arena ser betydligt ljusare ut eftersom den arenan är byggd för att optimera 
konsumentintäkten och uppfyller premium consumer-kundernas krav.    
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7. MÖJLIGA MOTIV TILL VARFÖR ARENORNA BYGGDES  

I det avslutande kapitlet tas författarnas egna tankar upp. Därefter diskuteras studiens trovärdighet innan 
kandidatuppsatsen avslutas med att ge förslag på fortsatta studier utifrån de dragna slutsatserna av studiens 
resultat. 

Här granskar vi de möjliga orsakerna som togs upp i inledningen av studien, till varför både 
Friends Arena och Tele2 Arena byggdes.  

Bristen på godkända fotbollsarenor i Stockholm och Solna. 

Detta motiv stämmer någorlunda in på Friends Arena, då arenan delvis byggdes p.g.a. denna 
anledning. Gamla nationalarenan Råsundastadion var fortfarande godkänd för 
fotbollsmatcher men Svenska Fotbollsförbundet ville ha en större och mer modern arena. En 
ombyggnation av arenan skulle innebära att den skulle vara stängd för fotboll i två år. Med 
grund i dessa resonemang togs beslutet att bygga Friends Arena som då skulle ersätta 
Råsundastadion.  

För Tele2 Arena stämmer denna orsak väldigt bra in då det har saknats en bra fotbollsarena i 
Stockholmsområdet. Fotbollsklubbarna i Stockholm har under en längre tid haft ett stort 
behov av en ny arena eftersom Stockholms Stadion inte är godkänd för fotbollsspel nästa år 
och Söderstadion ska rivas.  

”Status” för respektive kommun att ha en ny multiarena inom kommunens gränser. 

Denna anledning stämmer väl in på både Friends Arena och Tele2 Arena. Detta bekräftades 
av både Ekegren, Solna kommun, och av Grönlund, SGA Fastigheter. Även Persson höll 
med om att prestigen att bygga en ny arena, ofta är en förekommande anledning för att 
motivera beslut bakom arenainvesteringar.   

Utveckla nya samhällen kring respektive arena.  

Granskas Friends Arena stämmer detta antagande bra in då samhället Arenastaden utvecklas 
med arenan som centrum. Både Ekegren och arenakonsulten Persson nämnde detta som en 
av de viktigaste anledningarna till bygget av arenan. För Tele2 Arena stämmer denna 
anledning någorlunda bra in. Visserligen utvecklas Globenområdet mycket i och med 
byggandet av Tele2 Arena men mycket av ”samhället” omkring arenan fanns redan där sedan 
tidigare.  

Få anordna ett stort idrottsligt mästerskap, exempelvis Olympiska spelen eller mästerskap i fotboll.   

När det gäller större arenabyggen, som Friends Arena och Tele2 Arena, är ofta en anledning 
till arenabygget att landet ska stå som värd för stora idrottsliga event. Som t.ex. när 
Stockholms Stadion byggdes för att Sverige skulle stå som värd för Olympiska spelen år 1912. 
Denna anledning gäller dock inte för Friends Arena och Tele2 Arena, då inget större event är 
planerade i framtiden. Det är inte heller möjligt för någon av arenorna att stå som värd för 
Olympiska spelen eller mästerskap i friidrott då båda arenorna saknar löparbanor. Visserligen 
kommer fotbolls-EM för damer att spelas på Friends Arena under sommaren 2013 men ett 
mästerskap i damfotboll är inte alls lika stort som ett mästerskap herrfotboll. Däremot finns 
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det möjligheter för arenorna, främst Friends Arena tack vare att den är större än Tele2 Arena, 
att stå som värd för betydande fotbollsmatcher då de båda arenorna uppfyller alla FIFA:s och 
UEFA:s krav. 

Avslutande diskuss ion  

Denna kandidatuppsats har fokuserat på att diskutera och söka efter möjliga förklaringar till 
varför Friends Arena och Tele2 Arena byggdes trots att kalkylerna för respektive arena 
dömdes ut av vissa. Vi kan inte bevisa att kandidatuppsatsen stämmer till fullo, men utifrån 
allt arbete som lagts ned för att sammanställa denna studie har vi kommit fram till några 
slutsatser om varför arenorna byggdes.  

Vi tror inte, baserat på insamlad fakta och empiri, att arenans ekonomiska lönsamhet är den 
viktigaste faktorn vid arenainvesteringar. Detta eftersom båda arenornas ekonomiska 
målsättningar är att på lång sikt gå plus minus noll. En sådan ekonomisk målsättning finns 
generellt inte vid normala fastighetsinvesteringar. Målet vid en traditionell 
fastighetsinvestering är naturligtvis att investeringen på sikt ska frambringa ett positivt 
resultat. I och med att dessa två investeringsmöjligheter skiljer sig så mycket åt, borde inte 
arenas ekonomiska lönsamhet klassas som den viktigaste faktorn vid beslut om 
arenainvesteringar.  

De faktorerna som vi tror påverkar mest vid arenainvesteringar är dels att stärka näringslivet 
och området kring arenorna samt att det är mycket prestige i att bygga en ny stor arena. 
Gällande den första faktorn anser vi att denna är mest acceptabel vid arenabygget eftersom 
samhället kring arenan i majoriteten av fallen påverkas positivt och investerarna ofta får 
tillbaka delar av sina insatser i form av mervärden. Vidare anser vi att statusen vid en 
arenainvestering inte är ekonomiskt försvarbar och inte ska kunna användas som ett 
huvudargument för att bygga en arena. Detta eftersom alla städer i Sverige inte skulle locka 
tillräckligt många besökare till sin ort om kommunen valde att investera i en arena likt Friends 
Arena och Tele2 Arena. Med andra ord tror vi inte att exempelvis att Kiruna kommun skulle 
kunna bygga en arena som Friends Arena eller Tele2 Arena med enbart statusen som en 
drivande faktor. Utan om de valde att bygga en liknande arena skulle kommunen istället 
behöva fokusera mycket på det kringliggande området också för att göra investeringen 
någorlunda acceptabel.  

Vi tror inte att arenorna kommer konkurrera ut varandra eftersom det troligtvis alltid 
kommer att finnas fotbollslag som vill spela sina matcher där. Däremot kommer det alltid att 
råda en konkurrenssituation mellan arenorna då de ofta kan stå som värd för samma typer av 
event. Vi anser att Tele2 Arena har en liten fördel i denna kamp. Detta då denna arena är 
byggd för att optimera arenakonsumtionen samt att vi tror att det inte finns tillräckligt med 
stora event som vill husera på Friends Arena med risken att den inte blir helt fullsatt. 
Troligtvis väljer arrangörerna då hellre en ”mindre” arena som Tele2 Arena för att det är då 
större sannolikhet att de lyckas sälja alla biljetter. En annan sak som vi tror talar för Tele2 
Arena jämfört med Friends Arena är infrastrukturen. I närheten av Friends Arena är 
infrastrukturen dålig och det har visat sig vara besvärligt att ta sig till och från arenan. Trots 
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att Tele2 Arena ännu inte har öppnat finns det bättre möjligheter och fler alternativ att ta sig 
till och från arenan, därför borde Tele2 Arenas framtid se ljusare ut än Friends Arena.  

Enligt vår tro skulle både Friends Arena och Tele2 Arena blivit byggd idag om den andra 
arenan var helt färdigställd. Friends Arena anser vi skulle påverkas så pass mycket av Svenska 
Fotbollsförbundet som ville ersätta Råsundastadion med en ny nationalarena i Solna. Tele2 
Arena skulle influeras mycket av de tre fotbollsklubbarna Djurgården, Hammarby och 
Brommapojkarnas behov av en ny arena samt att stärka Globens evenemangsområde.  

Trovärdigheten i vår studie grundar sig i att dels hur ärliga och öppna intervjuobjekten har 
varit mot oss samt hur källkritiska vi har varit mot all information som har använts. Vi har 
haft i åtanke att arenainvesteringar kan bedömas olika framgångsrikt beroende på vem som 
gör dem och hur stort intresse de personerna har i projektet. Följaktligen har vi granskat alla 
våra källor väl och även fått hjälp och återkoppling av vår handledare under arbetstidens gång 
allt för att studien ska bli så trovärdig som möjligt.   

Ett förslag på fortsatta studier inom ämnet skulle förslagsvis kunna fokusera mer kring 
konkurrensen mellan likartade arenor inom samma geografiska område. Vidare forskning 
skulle kunna koncentrera sig på att analysera kalkylerna för respektive arena och se om de 
stämmer överens med vad investerarna påstår. Avslutningsvis är det sista förslaget för vidare 
forskning inom ämnet att undersöka om arenornas ekonomiska målsättningar uppnåtts när 
de båda har varit öppna i något år. 

 
 
 
 
 

  



 

 43 

8. REFERENSER 

Tryckta käl lor  – l i t t eratur  

Bennett, J.T., 2012. They play, you pay. New York: Springer-Verlag New York Inc. 

Berk, J., DeMarzo, P., 2011. Corporate finance second edition. Edinburgh: Pearson.   

Bryman, A., 2011 Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.   

Clayton, J., Eichholtz, P., Geltner, D. M., Miller, N.G., 2007. Commercial real estate analysis & 
investments. Mason: Thomson South-Western. 

Edward Freeman, R., Harrison, J., Wicks, A., Parmar, B., De Colle, S., 2010. Stakeholder Theory 
The State of the Art. Edinburgh: Cambridge University.   

Farmer, P.J., Mulrooney, A.L., Ammon, R., 1996. Sport Facility Planning and Management. 
Morgantown: Fitness Information Technology. 

Lind, H., 2011. Samhällsekonomi – kurskompendium. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. 

Lind, H., Lundström, S., 2011. Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet. Stockholm: SNS 
Förlag.  

Tryckta käl lor  – rapporter   

Alpenberg, J., Lundberg, H. 2006. Arenainvesteringar i Sverige. Svensk idrottsforskning, nummer 
4, år 2006, årgång 15.  

Backström, D. Kahn J. 2011. Arenabyggens finansiering – en studie av Swedbank Arena och 
Stockholmsarenan. Kandidatuppsats Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Helsingborgs kommun, 2013. Om- och tillbyggnad av Olympia fotbollsarena, Dnr 175/2013, 
Kommunstyrelsen, sammanträdesdag 2013-03-01.    

Lundin, C. 2012. Arenainvesteringar i Stockholm – en studie av sex arenor. Kandidatuppsats 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Pwc, 2011. Nationalarenan och Arenastaden – riskanalys för Solna Stad 2011-04-29.   

Solna kommun, 2012. Lägesrapport Arenastaden och Friends Arena – juli-december 2012.  

Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad, 2008. Stockholmsarenan – Program för en ny 
multifunktionsarena i Globenområdet.  

Stockholm Globe Arenas, 2010. Arenan – Stadens hjärta. Rapport tryck av Jernströms offset.  

Stockholms Stad, 2009. Genomförandebeslut Stockholmsarenan, Dnr 328-2039/2009. 

Stockholms Stad, 2012. Lägesredovisning nr 5 – projekt Tele2 Arena, Dnr 2012/3.2.2/155. 

Taylor, J. 1989. The Hillsborough stadium disaster – 15 april 1989.  

UEFA, 2006. Stadium Infrastructure Regulations Edition 2006. 

UEFA, 2010. Stadium Infrastructure Regulations Edition 2010.  

  



 

 44 

Övriga käl lor  ( internet )   

Billger, O. 2011.”Arenadrömmar”, hämtad 2013-03-31. 
http://www.svd.se/sport/arenadrommar_5919555.svd 

Cederskog, G. 2012.”Arenornas krig har inletts”, hämtad 2013-03-25. 
http://www.dn.se/kultur-noje/arenornas-krig-har-inletts 

Ekegren, A., 2012. ”Behövs det två arenor i Stockholmsregionen?”, hämtad 2013-03-28. 
http://andersekegren.wordpress.com/2012/12/02/behovs-det-tva-arenor-i-
stockholmsregionen/ 

Friends Arena, 2012. ”Swedbank Arena byter namn till Friends Arena”, hämtad 2013-04-20. 
http://friendsarena.se/Documents/Pressmeddelanden/Pressmemeddelande_namnbyte_Frie
nds_Arena.pdf 

Friends Arena, 2013. ”Events – Friends Arena”, hämtad 2013-03-29. 
http://friendsarena.se/Evenemang/ 

Fröjd, M. 2012.”Nationalarena tar form”, hämtad 2013-03-28. 
http://fastighetsnytt.se/2012/04/nationalarenan-tar-form/ 

Nystedt, J. 2009. ”Peab/Fabege köper Råsunda av Svff”, hämtad 2013-03-26. 
http://svenskfotboll.se/arkiv/svensk-fotboll/2009/12/Peabfabege-har-kopt-kvarteren-
lagern-1-2/  

Persson, D. 2012. ”Premium consumer, vägen till framgång”, hämtad 2012-04-17. 
http://www.idrottensaffarer.se/blogg/dan-persson/2012/06/premium-consumer-vagen-till-
framgang 

SGA Fastigheter, 2013. ”Affärsidé”, hämtad 2013-04-10. 
http://www.sgafastigheter.se/om-oss/affarside/ 

Solna kommun, 2012. “Arenastaden”, hämtad 2013-04-01. 
http://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/stadsplanering/pagaende-
byggprojekt/arenastaden-en-ny-stadsdel-for-boende-arbete-och-upplevelser/ 

Spampinato, A., 2012. “Stadium history”, hämtad 2013-04-12. 
http://www.worldstadiums.com/stadium_menu/architecture/historic_stadiums.shtml 

Stockholm Globe Arena, ”Ägare och ledning”, hämtad 2013-04-11. 
http://www.globearenas.se/sv/om_stockholm_globe_arenas/om_foretaget/agare_styrelse_l
edning.aspx 

Stockholms Stadshus, 2013. ”Ett bolag för stadens aktiebolag”, hämtad 2013-04-11. 
http://www.stadshusab.se 

Stålbyggnadsinstitutet, 2011. ”Arenor”, hämtad 2013-04-01. 
http://www.sbi.se/omraden/o_kat_dokument.asp?mId=1&kId=8&subKId=106&mgrp=0  

Svensk fotboll, 2009. ”Nya svenska arenor tar form”, hämtad 2013-03-25. 
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2009/01/nya-svenska-arenor-tar-form/ 



 

 45 

SVT, 2011. ”Arenakrig i Stockholm”, hämtad 2013-03-25.  
http://www.svt.se/sport/arenakrig-i-stockholm-1 

Swedbank, 2012. ”Arenan en framtidssatsning”, hämtad 2013-04-05.  
http://www.swedbank.se/om-swedbank/sponsring/vara-sponsorsamarbeten/swedbank-
arena/index.htm 

Söderling, F. 2010.”Vad ska alla nya arenor fyllas med?”, hämtad 2013-03-31. 
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter vad-ska-alla-nya-arenor-fyllas-med / 

Tele2 Arena, 2012. ”Om tolv Stockholm”, hämtad 2013-04-03.  
http://www.tele2arena.se/tolv-stockholm/om-tolv-stockholm/ 

Tele2 Arena, 2013. ”Tele2 Arena – frågor och svar”, hämtad 2013-03-28. 
http://www.tele2arena.se/arenan/fragor-svar/ 

Tottmar, M. 2012. ”Peab tvingas betala 100 miljoner kronor”, hämtad 2013-03-22. 
http://www.dn.se/sthlm/Peab-tvingas-betala-100-miljoner-kronor 

Föreläsningar 

Lind, H. 2013. ”Metodfrågor och litteratursökning”. Föreläsning, AI102X KTH 2013-03-19. 
Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.  

Nordberg, R. 2013. ”Att genomföra examensarbete”. Föreläsning, AI102X KTH 2013-03-22.  
Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.  

Interv juer   

Anders Ekegren (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen, Solna kommun. Intervju den 17 
april 2013.  

Mats Grönlund, VD, SGA Fastigheter. Intervju den 23 april 2013. 

Dan Persson, arenakonsult, Idrottens Affärer. Intervju den 23 april 2013. 

Bilder  

Bild 1, Nuvärdesformel – http://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp 

Bild 2, NVP-formel – http://static.seekingalpha.com/uploads/2009/12/14/399170-
126083805102152-Spartacus.png 

Bild 3, Friends Arena – privat.  

Bild 4, Tele2 Arena – privat.  

 
  



 

 46 

9. BILAGOR  

9.1 Bi laga 1,  Interv ju – Anders  Ekegren  

Intervjufrågor till Anders Ekegren (FP) vice ordförande i kommunstyrelsen, Solna 
kommun angående Friends Arena. 
 

1. Vilka var de drivande faktorerna till att Solna kommun valde att investera i en ny 
arena?  

 
2. Vad vill kommunen uppnå med Friends Arena och Arenastaden?  

 
3. Vilka ekonomiska målsättningar har kommunen med Friends Arena? 

 
4. Har Friends Arena hållit sig till kommunens ekonomiska målsättningar hittills?  

 
5. På en skala av 1-5, där 5 är 100 %, hur skulle ni ranka följande aktörer i frågan om 

vem som tog initiativet att bygga Friends Arena? (AIK fotboll, SvFF, kommunen, 
byggbranschen (byggbolagen), fastighetsbolag).   

 
6. Vad säger ni om att många anser att beslutet om att bygga Friends Arena baserades 

mer på en politisk fråga än lönsamhetskalkylen (d.v.s. viktigt att ha en multiarena 
inom kommunens gränser)?  

 
7. Trender visar att flertalet nya arenor går dåligt ekonomiskt. Är det något kommunen 

räknar med eller vad tror ni om framtiden för Friends Arena?  
 

8. Hur många event/år räknar ni med att behöva för att ha för att Friends Arena ska gå 
med vinst (d.v.s. antalet kalkylerade event/år enligt kalkylen)?  

 
9. Påverkades kommunen på något sätt av att arenan blev betydligt dyrare att bygga än 

förväntat? På vilket sätt? 
 

10. Vilka risker finns det för att Friends Arena skulle kunna bli utkonkurrerad av Tele2 
Arena? Är efterfrågan på event i Sverige verkligen tillräckligt stor för att två arenor av 
denna storlek ska kunna gå runt?     

 
11. Skulle Friends Arena blivit byggd idag, under rådande finansklimat, om Tele2 Arena 

redan var färdigbyggd? Varför?  
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9.2 Bi laga 2,  Interv ju – Mats Grönlund  

Intervjufrågor till Mats Grönlund, VD, SGA Fastigheter angående Tele2 Arena. 
 

1. Vilka var de drivande faktorerna till att Stockholms Stad valde att investera i en ny 
arena?  

 
2. Vad vill Stockholm stad uppnå med Tele2 Arena och uppbyggnationerna kring 

Globenområdet med bl.a. ”Tolv Stockholm”?  
 

3. Vilka ekonomiska målsättningar har kommunen med Tele2 Arena? 
 

4. Har Tele2 Arena hållit sig till kommunens ekonomiska målsättningar hittills?  
 

5. På en skala av 1-5, där 5 är 100 %, hur skulle ni ranka följande aktörer i frågan om 
vem som tog initiativet att bygga Tele2 Arena? (fotbollsklubbarna, kommunen, 
byggbranschen (byggbolagen), fastighetsbolag)   

 
6. Vad säger ni om att många anser att beslutet om att bygga Tele2 Arena baserades mer 

på en politisk fråga än lönsamhetskalkylen (d.v.s. viktigt att ha en multiarena inom 
kommunens gränser)?  

 
7. Trender visar att flertalet nya arenor går dåligt ekonomiskt. Är det något kommunen 

räknar med eller vad tror ni om framtiden för Tele2 Arena?  
 

8. Hur många event/år räknar ni med att behöva för att ha för att Tele2 Arena ska gå 
med vinst (d.v.s. antalet kalkylerade event/år enligt kalkylen)?  

 
9. Påverkades kommunen på något sätt av att arenan blev dyrare att bygga än vad som 

förväntades på planeringsstadiet? På vilket sätt? 
 

10. Vilka risker finns det för att Tele2 Arena skulle kunna bli utkonkurrerad av Friends 
Arena? Är efterfrågan på event i Sverige verkligen tillräckligt stor för att två arenor av 
denna storlek ska kunna gå runt?     

 
11. Skulle Tele2 Arena blivit byggd idag, under rådande finansklimat, om Friends Arena 

redan var färdigbyggd? Varför?  
 

12. Hur påverkas lönsamheten av förseningarna i byggprocessen med Tele2 Arena? 
(Premiären i ishockey-VM samt fotbollsmatcher har tvingats att flytta/avbokats p.g.a. 
förseningarna)  
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9.3 Bi laga 3,  Interv ju – Dan Persson 

Intervjufrågor till Dan Persson, arenaexpert, Idrottens Affärer angående Friends 
Arena och Tele2 Arena.  

 
Friends Arena 
 

1. Vilka tror ni var de drivande faktorerna till att Solna kommun valde att investera i en 
ny arena? 
 

2. Arenan blev betydligt dyrare än planerat, hur tror ni att det kommer att påverka 
lönsamheten på kort sikt? Lång sikt? 

 
3. Tror ni Friends Arena kommer att uppfylla sina ekonomiska målsättningar? 

 
4. Trender visar att flertalet nya arenor går dåligt ekonomiskt, hur skulle ni bedöma 

Friends Arenas framtidsutsikter? 
 

5. Arenan har ju varit "öppen" i ca 5 månader nu, tror ni att antalet event hittills var 
fler/färre än vad de hade kalkylerat för? 
 

6. Tror ni Friends Arena skulle blivit byggd idag, om Tele2 Arena redan var byggd? 
 

Tele2 Arena 
 

1. Ägarna säger att de bygger för framtidens generation (år 2030), är det verkligen 
realistiskt att bygga för något så långt fram? År 2030 borde väl nya arenatrender (ex. 
miljöbygge) finnas vilket borde göra Tele2 Arena smått omodern då... 
 

2. Vilka tror ni var de drivande faktorerna till att Stockholms Stad valde att investera i en 
ny arena? 

 
3. Arenan blev ju betydligt dyrare än planerat, hur tror ni att det kommer att påverka 

lönsamheten på kort sikt? Lång sikt? 
 

4. Tror ni Tele2 Arena kommer att uppfylla sina ekonomiska målsättningar? 
 

5. Trender visar att flertalet nya arenor går dåligt ekonomiskt, hur skulle ni bedöma 
Tele2 Arenas framtidsutsikter? 

 
6. Vad säger ni om jag säger att Tele2 Arena är baserad på en "glädjekalkyl"? 

 
7. Tror ni Tele2 Arena skulle blivit byggd idag, om Friends Arena redan var byggd? 
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 Avslutningsfrågor 
 

1. Tror ni det finns någon möjlighet att arenorna kommer konkurrera ut varandra? Är 
efterfrågan på event i Stockholm tillräckligt stor för att två så pass stora arenor ska gå 
runt? 
 

2. Finns det något sätt att utveckla arenaindustrin? Borde arenabranschen i Sverige titta 
på arenabranschen i USA eller andra branscher för att utvecklas eller vad anser ni?   

 
3. Begreppet Premium consumer är ganska nytt inom arenabranschen, vad tror ni om 

det? Kommer arenorna behöva utveckla detta koncept eller klara de sig utan det?  
 


